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قيود أفراد

1 - سرموا SRMUO لصاحبها )اسلم عبدالرحمن عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 47205 ورقم قيد 190597    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

داخل قانون 72  -تجاره الجمله والتجزئه فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره الجمله والتجزئه لزيوت 

السيارات ومستلزماتها  وسوائل تبريد السيارات فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف زيوت السيارات وسوائل تبريد السيارات .  -: أنشطة خارج قانون 72  -التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -التوريدات العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة قطعة 107 

حوض برخالى منتصف شارع ال 27 من شارع الخمسين

بجوار مقهى الفرسان-خلف حديقة بدر-جسر السويس-النزهة الجديدة 2 -

2 - ستار بيكرى لصاحبها )احمد محمود محمد حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47308 ورقم قيد 190637    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية والحلويات ومخبوزات ومشتقاتها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 شارع عرفه 

من شارع روكى من شارع جسر السويس - السلم اول - - -

3 - توب انفستمنت Top Investment لصاحبها )اسماء محمد اسماعيل محمدى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 47311 ورقم قيد 190638    محل رئيسى  عن -انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم   356 لسنة 2008  -انشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :   التسويق العقارى.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 28 شارع المقريفى -

4 - الربان للحدايد و البويات و المفاتيح و الدوات الكهربائيه و الصحيه لصاحبها )علء حسين حموده( تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 47313 ورقم قيد 190639    محل رئيسى  عن 

تجاره الجمله والتجزئه للحدايد و البويات و المفاتيح و الدوات الكهربائيه و الصحيه بالمدن والمجتمعات العمرانية  

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 2- 

عقار رقم 497 - امتداد ابو العباس - قسم اول الغردقه- -

5 - المانه للمحاصيل الزراعيه لصاحبها )بيومى ابوالحارث على زياده( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 01-08-2022 برقم ايداع 47315 ورقم قيد 190640    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للمحاصيل الزراعية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

6 ش التجارى-الدويقه منشيه ناصر -

6 - وينر للملبس الجاهزة لصاحبها )وائل رفيق شوقى نصر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47316 ورقم قيد 190641    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع السطى بدوى-خلف مصنع سيمو-مسطرد-
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7 - تياترو ماركت لصاحبها )احمد ممتاز احمد خضيري( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47319 ورقم قيد 190642    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 - مجموعة 1 - 

مجاورة 36 -

8 - اكاسيا لصاحبها )حسين احمد قيلش( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

47320 ورقم قيد 190643    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة العقار رقم 10 بلوك 1 امنحوتب-النهضه -

9 - جرجس فتحى عطيه لصاحبها )جرجس فتحى عطيه جبره( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47321 ورقم قيد 190644    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 6 ش رمضان التراس الصناعى - حوض العمده - 

خلف مصنع سيمو - مسطرد -

10 - سيد قرشى لصاحبها )سيد قرشى يوسف سالم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 47322 ورقم قيد 190645    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القليوبية مصنع بالرضى بالعقار رقم 1 - شارع الحاج صابر - مدينه بدر

الصناعية -

11 - كيدزنيا للتدريب لصاحبها )محمد عوض ا مهدي طه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47363 ورقم قيد 190655    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 :   

- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 :  اقامة وادارة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 حارة الوراقي - 

متفرع من صبحي الطحاوي - المام الشافعي -

12 - الرحاب لصناعه المواد الغذائيه لصاحبها )خالد خيرى يمنى همام( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 47390 ورقم قيد 190669    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الطحينه و الحلوه الطحينيه و جميع انواع الحلوى و تعبئه العسل السود و عسل الجلوكوز  و السمن البلدى و 

تعبئه جميع المواد الغذائيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية المصنع الكائن بالقطعه رقم 225 بمنطقه محور 

الصناعيه السابعه -

13 - قصر العروسة لتجارة الجملة والتجزئة لفساتين الزفاف والسهرة لصاحبها )عامر عبد الرزاق مصطفى 

حمود( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 47391 ورقم قيد 190670    

محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة لفساتين الزفاف والسهرة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 - مول رقم 44 - مركز خدمات البنفسج 1 - التجمع الول

-
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14 - الوفاء للتجارة والتصدير لصاحبها )وفاء احمد عوض خليفه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 47444 ورقم قيد 190681    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة بلوك 4 - الدلتا 420 - النهضة -

15 - العطار للزيوت والفلتر لصاحبها )احمد حسن محمد احمد العطار( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 02-08-2022 برقم ايداع 47540 ورقم قيد 190696    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه زيوت 

وفلتر السيارات ومستلزماتها وسوائل تبريد السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات  العمرانية الجديدة  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1ش عباد الرحمن - تقسيم سيد غريب - من محور ترعة الطوارئ )ش ال 100( قباء - 

خلف حديقة بدر - جسر السويس - النزهه الجديدة 2 -

16 - الشرق الوسط للصناعات الطبية  Middle East Medical Industriesلصاحبها )نهى اشرف عبد 

الرشيد السيد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 47545 ورقم قيد 

190701    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المستلزمات الطبية فيما عدا الدوية  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة الرض الصناعية رقم 6035 - منطقة ورش الصناعية السادسة

17 - المجد لستصلح الراضى و المقاولت لصاحبها )مجدى حسين حسن حسين( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 47546 ورقم قيد 190702    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل ق 72  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : نشاط خارج ق 72  

المقاولت العامه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 ش العروبه ش كورنيش النيل - مدينه ركن حلوان -

18 - المستقبل لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة لصاحبها )ثروت اسماعيل عبدالعال شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 47547 ورقم قيد 190703    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 19 ش عبدالتواب هيكل - وادي عنتر -

19 - لينك تكستايلز لتجارة القمشة لصاحبها )محمد ساطع محمد رياض سحلول( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 47548 ورقم قيد 190704    محل رئيسى  عن  تجاره 

الجمله والتجزئه للقمشة والملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 25 ش جسر السويس - تقسيم عمر بن الخطاب -

20 - السعيد لتصنيع الثاث لصاحبها )محمد السعيد محمد جمعه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 47549 ورقم قيد 190705    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى بكافة انواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ق 456 تقسيم شركة النصر وعين شمس وليم 

وعبدالشهيد لبيب -

متفرع من ش العشرين - خلف حديقة بدر - جسر السويس -
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21 - ايه تك ayatec لصاحبها )محمد سعيد حسن محمد سالم الشافعى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 02-08-2022 برقم ايداع 47605 ورقم قيد 190720    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التوريدات العمومية  - مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شقة ادارى رقم 6 الدور الثانى 

الحى الخامس سنتر رقم 8 بلوك

- 16709

25 - السلم للتجارة والتوزيع لصاحبها )خالد سيد ابراهيم ابوطالب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 47718 ورقم قيد 190744    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 :  -تجاره 

الجمله والتجزئه للمواد الغذائية المجمدة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -أنشطة خارج قانون 

72 :   -توزيع المواد الغذائية المجمدة.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 4 شارع سعيد الشعشاعى متفرع من شارع الصرف 

الصحى -

26 - هوك تكنولوجي Hook Technology لصاحبها )امير نبيل شاهين الكاشف( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 47838 ورقم قيد 190771    محل رئيسى  عن - أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  مع مراعاة 

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

B  بجهة محافظة القاهرة مبنى 41 حي الملتقى العربي - على طريق الوتوستراد مباشرة -بجوار معرض سيارات

Auto  مساكن شيراتون -

27 - الفرسان للصناعات البلستيكية لصاحبها )محمد على محمد خميس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 03-08-2022 برقم ايداع 47840 ورقم قيد 190772    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

انابيب ومواسير وخراطيم من البلستيك وقطع ووصلت بلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعه 

ارض رقم 185/4 محور المنطقة الصناعيه السابعه -

28 - باور ايجيبت للتجارة لصاحبها )محمد فتحي عبدالحميد عبدالمقصود( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 47841 ورقم قيد 190773    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  

- تجاره الجمله للدوات الكهربائية وقطع غيارها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - سلسل المداد 

بالمتاطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - توريد الدوات الكهربائية 

وقطع غيارها  - الستيراد  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الرابع - عمارة 67 - مدينة 

عباد الرحمن -
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22 - سبلش سبلش splish splashلصاحبها )عبد الكريم حسن سالم حسنى( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 47645 ورقم قيد 190725    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل ق 72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه 

و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  : نشاط خارج ق 72  التوريدات العموميه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  اقامه و تشغيل و تجهيز مدن الملهى 

الترفيهيه للطفال  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6عمارات العبور - الدور الثالث - شقه 8- غرفه يمين مدخل الشقه-صلح سالم -

23 - ناجي حسن محمد سعيد لصاحبها )ناجي حسن محمد سعيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 47687 ورقم قيد 190733    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى والموبيليا  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 7 - شارع القلل - الحكر الجديد - شارع 

عبدالملك - قيوب

البلد -

24 - رنجوان لصاحبها )اشرف سيد مرسى عبدالرحمن( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 47712 ورقم قيد 190742    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تجاره الجمله والتجزئه للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 شجرة الدر - الزمالك -
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29 - ايوب للتجارة والتوريدات لصاحبها )شريف حسين ايوب السيد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 47842 ورقم قيد 190774    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة خارج قانون 

الستثمار 2017/72  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة اللوتس 2 - عمارة رقم 37 - الدور الول - التجمع 

الول -

MILAY MAHMOUD ABDEL NABY  30 - ميلي لصاحبها )ميلي محمود عبد النبي عبد ل

ABDALLAH( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 47843 ورقم قيد 

190775    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 ش محمد 

فريد - جامع الفتح -

31 - محمد حسن للتجارة لصاحبها )محمد حسن ابراهيم ابراهيم النمرسى( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 03-08-2022 برقم ايداع 47880 ورقم قيد 190787    محل رئيسى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017 :   -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   نشاط خارج قانون 72 لسنه 

2017 :  -التوريدات العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش والى العهد - السرايا مول -

32 - امير فاروق ايليا شحاته لصاحبها )امير فاروق ايليا شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 47886 ورقم قيد 190788    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 1ش الجامع من ش البرنس - الخصوص -

33 - سكاى سيتى Sky city لصاحبها )محمد عمر عبدالحليم على( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 47923 ورقم قيد 190794    محل رئيسى  عن تخطيط وإقامة وتنميه المناطق 

العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر  العربيه رقم 356 لسنه 

2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية مكتب بالفيل رقم 224 -المنطقه الثانيه -

34 - منتصر حكيم زكي لصاحبها )منتصر حكيم زكي ميخائيل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 47925 ورقم قيد 190795    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبية والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 13 ش عبد ا محمد -
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35 - الحلول التكنولوجية المتعددة لصاحبها )هشام خلف عبد المجيد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 47966 ورقم قيد 190797    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

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

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

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

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

والتدريب عليها .  - التصالت وخدمات النترنت  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي 

والفني.  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  انشاء واستضافة وتطوير المواقع اللكترونية  التسويق اللكتروني 

عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة العقار رقم 15 - المنطقة الثانية عشر -

36 - اليسر للملبس الجاهزه لصاحبها )حسن على محمدين صديق( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 47970 ورقم قيد 190798    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه الملبس 

الجاهزه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  القديم  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 11 ش السلم عزبه بخيت -

37 - الضبعه الشامية لصاحبها )ملك عمر هروش( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 48032 ورقم قيد 190819    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او 

المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 الروضه بالدور الحادى عشر 11 

بشارع الوادى من

حسنى مبارك--زهراء مدينة نصر -
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38 - كود جيرز CODE GEARS لصاحبها )عبد العزيز احمد عبد العزيز احمد الحوفى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 48242 ورقم قيد 190848    محل رئيسى  عن 1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  

8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 

- اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  

على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1- دور الول فوق الرضى - 

عقار4 ز 1/ 4

-

ش سيد داؤود بجوار مدرسه امجاد- تقسيم اللسلكى - المعادى الجديده-

39 - غبار الذهب لصاحبها )محمد زاهر محمد انيس كعكه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 48243 ورقم قيد 190849    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للعطور 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية محل رقم 21 - مول 

السلم - محور خدمات الحي الول -

40 - نسيج Naseeg  لصاحبها )مصطفى اسامه عبدة محمد مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 48244 ورقم قيد 190850    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 /2017 :  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 ش ابن ظافر متفرع من شارع بن هشام ناصية المستشقى 

الوطنى للعيون من شارع الحجاز الدور الول شقة 1 -
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41 - صلح احمد عبدالمحسن محمد لصاحبها )صلح احمد عبدالمحسن محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 48245 ورقم قيد 190851    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

قانون 72 لسنه 2017 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطهرات والمنظفات ومستحضرات التجميل  -تجارة 

الجملة والتجزئة للمطهرات والمنظفات ومستحضرات التجميل فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   

نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :  -التوريدات العمومية  -توزيع المطهرات والمنظفات ومستحضرات التجميل  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية 64 ش 4 - عزبة ناصر - مسطرد -

42 - ببغاء للتدريب لصاحبها )عبدا احمد رجب جوده( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 48250 ورقم قيد 190855    محل رئيسى  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 :  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  • أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   • اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية وتعليم اللغات.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 51 ش عبد الغفور عبد الوهاب -

43 - عماد فايق زكى فرج لصاحبها )عماد فايق زكى فرج( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 48251 ورقم قيد 190856    محل رئيسى  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم   356 لسنة 2008   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  المقاولت العامه 

والمتخصصه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شقه 1 عماره 219 محليه 6 الحى الول -

44 - مكاوى للتدريب المعاصر لصاحبها )محمد عبدالشافى ابراهيم مكاوى( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 48262 ورقم قيد 190857    محل رئيسى  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - مشروعات البحث 

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

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ابراج عثمان برج 

9 فوق المتوسط كورنيش المعادى الدور 24

45 - ايتن هوم وير  Aten Homeware لصاحبها )عادل السيد ابراهيم سنه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 48317 ورقم قيد 190861    محل رئيسى  عن -انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : - تجاره الجمله والتجزئةفي المناطق النائية والمجتمعات العمرانية  

الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - والتجاره اللكترونيه عبر النترنت.  - مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

5 ش حافظ ابراهيم المنطقه السادسه مدينه نصر -
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46 - اسلم يحيي ابوالحديداحمد لصاحبها )اسلم يحيي ابو الحديد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 04-08-2022 برقم ايداع 48350 ورقم قيد 190871    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضى البدروم -رقم 1 شارع 

عمر بن العزيز متفرع من

شارع عمر بن العاص - مزرعة البط -

47 - هيثم خليل عزام لصاحبها )هيثم خليل عزام( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 48351 ورقم قيد 190872    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 296 ش عمر بن 

الخطاب - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

48 - طارق احمد عطية احمد لصاحبها )طارق احمد عطيه احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 48542 ورقم قيد 190937    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واعادة 

تدوير البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية المصنع الكائن بجوار كوبري الخشب - الشارع 

العمومي- العكرشة -

ابو زعبل -

49 - كريشين .creation  لصاحبها )هبه ا علء الدين جوده ابراهيم عجم( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 48543 ورقم قيد 190938    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

ق 72 :  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  نشاط خارج ق 

72 :   التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 12 - عماره 94 - مجاوره 3- المنطقه التاسعه - مدينه

الشروق- الدور الخامس - - -

YVONNE  لصاحبها)ايفون كاترينا ابل  REMOTE WORKERS 50 - ريموت وركرز

KATHARINA APPEL ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 48545 

ورقم قيد 190939    محل رئيسى  عن -مراكز البيانات ومراكز التصال.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 45 شارع العمدة -

51 - يامسهرني لصاحبها )محمود احمد صديق عبد الوهاب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 48582 ورقم قيد 190947    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور 

العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  انشطة خارج قانون 

الستثمار 2017/72  - الوكالة عن الفنانين  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية 12 ش احمد شوقي -
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52 - الماسه للملبس الجاهزه . لصاحبها )حنا رياض ينى نخنوخ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 48643 ورقم قيد 190959    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 8 ش انور النايل - من ش الحفير - الخصوص -

53 - استوك كوكس Stock Cox لصاحبها )مصطفى طلعت عبد ل محمد حسانين( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 48650 ورقم قيد 190961    محل رئيسى  عن انشطة 

داخل قانون الستثمار 2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه للجهزة المنزلية واللكترونيات والملبس الجاهزة 

ولعب الطفال ومستحضرات التجميل  والدوات المنزلية ومستلزمات المطابخ ومستلزمات العناية الشخصية وذلك 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 9 ش نصر احمد زكي -

54 - الحرمين للتجارة والمقاولت لصاحبها )على محمد احمد محجوب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 08-08-2022 برقم ايداع 48820 ورقم قيد 190990    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 :  - المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 شارع الشعراوى - بهتيم -

55 - الطولن للتجارة والستثمار العقارى والدعاية والعلن والمقاولت لصاحبها )محمد شوقى فؤاد محمد 

طولن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 48821 ورقم قيد 190991    

محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية.  المقاولت العامة.  - مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 

5 - الدور الول علوى - قطعة 4,3 محور خدمات الحى السابع -

56 - العربية للصناعات المعدنية والمقاولت - أميك لصاحبها )محمد بيومي ابراهيم علي( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 48822 ورقم قيد 190992    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية بكافة انواعها والصناعات المغذية لها  

- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  - إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات 

وتصنيعها والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - المقاولت 

العمومية  - اعداد التصميمات الهندسية للهياكل المعدنية وأوعية الضغط والتنكات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار 149 - ش 

احمد لشين - تقسيم عمر بن الخطاب -

57 - بريليانت للتجارة Brilliant Trade  لصاحبها )اتشيو بان اتشن  QIU PANCHENG ( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 48905 ورقم قيد 191008    محل رئيسى  عن 

تجاره الجمله والتجزئه بالشنط بكافة أنواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 6ش الجمهورية - ش فايدة كامل -
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58 - جادور jadore لصاحبها )محمد مصطفى فتحى عبد الخالق( تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 48958 ورقم قيد 191023    محل رئيسى  عن  نشاط داخل ق 72 :  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم   356 لسنة 2008  5( تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى 

للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.   نشاط خارج ق 72 :  - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا 

ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  اعداد التصميمات 

الهندسيه  المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 عمارات العبور - صلح سالم- بجوار 

نادى الحرس الجمهورى - الدور السابع شقه 780 -

59 - مصطفى احمد محمود احمد لصاحبها )مصطفى احمد محمود احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 48976 ورقم قيد 191029    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لعادة 

وتدوير البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشة بجوار الكوبرى الخشب -

60 - الشروق لتجارة المواد الغذائية لصاحبها )رمضان السيد شحاته عبدالنعيم( تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 48992 ورقم قيد 191034    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 96 ش الشهيد اسحاق يعقوب متفرع من 26 يوليو -القاهره -

61 - دى تك للخدمات التكنولوجيه D Tech For Technology Services لصاحبها )دينا سيد محمد سيد 

الخطيب( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 49062 ورقم قيد 191037    

محل رئيسى  عن • صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 5 الدور الثانى 

- 25 ش ابن النفيس - مكرم عبيد -

62 - سيما بلدي للمحتوى اللكتروني لصاحبها )باسم عصام السيد حسانين علم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 49075 ورقم قيد 191039    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 :  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - فيل 

201 - البنفسج 7 - التجمع الول -
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63 - البركة لصناعة الجلود الصناعية ومشتقاتها لصاحبها )عبدالمقصود عبدالفتاح عبدالمقصود سيد( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49144 ورقم قيد 191045    محل رئيسى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود الصناعية ومشتقاتها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9ش الفتح السلمي 

- تقسيم بدر -

68 - ديار للستثمار العقارى و المقاولت لصاحبها )سهام خليل راغب جزار( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49283 ورقم قيد 191089    محل رئيسى  عن  -انشطه 

قانون 72 :  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008   -انشطه خارج قانون 72 :  - المقاولت العامة  تلتزم المنشاه 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

10 ش عمر بن الخطاب -

69 - صقر العرب للتجارة والمقاولت لصاحبها )خالد عبدالكريم خالد سعد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49288 ورقم قيد 191090    محل رئيسى  عن  -انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 16 ش 

محمد عبدالجواد - بهتيم -

70 - الدولية لتجارة الجملة لصاحبها )ابراهيم عبدالستار محمد شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 09-08-2022 برقم ايداع 49291 ورقم قيد 191091    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه )

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 19 شارع رمسيس - 

الدور الول - شقة 52 -
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64 - الزريق لصاحبها )محمد الزريق Mohamed Alzrik( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 49148 ورقم قيد 191049    محل رئيسى  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات 

النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج 

و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 12 ش لطفى محمود - قليوب -

65 - ايه دي للستثمار العقاري  A D  لصاحبها )جيهان محمد شعبان محمد فوده( تاجر فرد  رأس ماله 

15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49160 ورقم قيد 191061    محل رئيسى  عن الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم  356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 عبد الفتاح خفاجي -

66 - الصفا للتجاره و المقاولت لصاحبها )محمد محمد عبد الرحمن عبد الرحمن القاضى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49161 ورقم قيد 191062    محل رئيسى  عن - نشاط 

داخل ق 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه )بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم(.  نشاط خارج ق 72 لسنة :-  المقاولت العامه  * مع اللتزام بافراد حسابات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 

الشعراوى - بهتيم -

 RESOLVE INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES67 - ريزولف لتكنولوجيا المعلومات

لصاحبها )حسن محمد حسن محمود احمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 49243 ورقم قيد 191081    محل رئيسى  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله 

من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور السابع - برج الريحانه - سيتي تاورز - كومباوند البوشي -

الواحة -
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71 - عاطف محمود التوني شحاته لصاحبها )عاطف محمود التوني شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49318 ورقم قيد 191096    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اعمال النجارة وتصنيع الموبيليا  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية المصنع الكائن بشارع محمود عبد الحليم - 

امام البدر جروب - الجبل

الصفر - تقسيم المنوفية -

72 - مصطفى عبدالهادى مصطفى ابوغزاله لصاحبها )مصطفى عبدالهادى مصطفى ابوغزاله( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49319 ورقم قيد 191097    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والخشاب والموبيليا.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 1 شارع الترعه - ميت 

حلفا -

73 - تيمكو تريد TimCo Trade لصاحبها )تامر عادل عزيز محمد راغب( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 49453 ورقم قيد 191113    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للمنتجات الزراعية وعسل النحل ومنتجات النحل المختلفة فى المناطق النائية والمجتمعات  العمرانية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 شارع شبين شقة 11 - مصر الجديدة -

74 - محمد شعبان عبدالسيد موسى لصاحبها )محمد شعبان عبدالسيد موسى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 49569 ورقم قيد 191123    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة المواد الغذائية  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام 

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

محافظة المنوفية شقة 7 - عمارة 3 - محور خدمات الحي الثاني -

75 - احمد تامر محمود عبدالمنعم لصاحبها )احمد تامر محمود عبدالمنعم( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 49570 ورقم قيد 191124    محل رئيسى  عن - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة 

التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع 

اللكترونيات.  - مراكز البيانات ومراكز التصال.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات 

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

والرسوم الصناعية.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية.  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  

- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

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

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

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

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

بجهة محافظة القاهرة شقه 41 الدور الرابع بالعقار رقم 11 مساكن المداد والتموين -
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76 - النبيل نيو للرخام والجرانيت لصاحبها )نبيل لويز زكري عوض( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 10-08-2022 برقم ايداع 49571 ورقم قيد 191125    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 ش الوحده العربيه - 

من ش مكه -

77 - مجمدات الملكى السورى لصاحبها )محمدعلءبكرى زينو( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49572 ورقم قيد 191126    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمجمدات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل رقم 4 -البدروم -

سنترالحجاز -الحى الول -

78 - سواحه فاشون لصاحبها )عمر محمد زكريا سواحه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49595 ورقم قيد 191143    محل رئيسى  عن : نشاط داخل ق 72  تجاره الجمله 

والتجزئه للقمشه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : نشاط خارج 72  التصدير  مع اللتزام بافراد 

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

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

340 تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

79 - ارت ميديا لخدمات الطباعة لصاحبها )محمد حمزه طلبه عبدالراضى( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 49620 ورقم قيد 191144    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مطبعة )تجليد-تكييس-سلوفان(.  -أنشطة خارج قانون 72 :   -الدعايه والعلن 

بكافة الوسائل المسموعه والمقرؤه والمرئيه .  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 شارع عيد ابومعتق من شارع مصطفى حافظ -

80 - أيه أند أيه A and A لصاحبها )ادهم احمد حمدي رمضان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49638 ورقم قيد 191153    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 

/2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 /2017 :  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 ش محمود هريدي -

81 - صبري ابوزيد محمود ابوزيد لصاحبها )صبري ابوزيد محمود ابوزيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 49751 ورقم قيد 191176    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  : انشطة خارج 

قانون الستثمار 72  - انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة 

والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 4 ش الحسين محمد عطيه - من شارع طه قنديل -

82 - المانة للطرق والمقاولت العمومية لصاحبها )ميلد نصحي حنا جرجس( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 49752 ورقم قيد 191177    محل رئيسى  عن : انشطة 

داخل قانون الستثمار 72  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  : انشطة 

خارج قانون الستثمار 72  المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 7 - بالسوق التجاري - المنطقة السكنية الحادية عشر 

-
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83 - فيوتشر للتجارة والتوريدات لصاحبها )شيماء سويلم محمد سالم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49753 ورقم قيد 191178    محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72  تجاره الجمله 

والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية  

-مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

40 ش الجديد-مسطرد -

84 - ديو بلس للملبس الجاهزة لصاحبها )احمد محمد ناجي سيف( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49760 ورقم قيد 191180    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للملبس 

الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش البحر - من ش 

15 مايو -

85 - كريم اسامه سليمان لصاحبها )كريم اسامه سليمان ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49761 ورقم قيد 191181    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للملبس الجاهزة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 شارع حسين 

فهمى -

86 - أجيال لصاحبها )احمد حسين على حسن عباس( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49763 ورقم قيد 191182    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  : 

-انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شقة بالمنشية - بجوار وكالة ابوزدحمد - شبلنجة 

-

87 - مفيد برايد ستايل لصاحبها )مفيد عبد الواحد اليوبي( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 49767 ورقم قيد 191183    محل رئيسى  عن : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه للقمشة)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  : أنشطة من خارج ق 

72 لسنة 2017  - التصدير.  *مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 294 تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

88 - الشامخ لتصنيع وتعبئة العلف لصاحبها )عمرو احمد علي الشامخ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 49961 ورقم قيد 191213    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة العلف  تجاره الجمله والتجزئه للعلف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية 20 شارع المصانع -

89 - جدار لصاحبها )كريمان محمد اسماعيل مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 49963 ورقم قيد 191214    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التسويق العقاري  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 366 فيلت النرجس 2 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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90 - نيل شوز لصاحبها )احمد محمد زكريا احمد النتشه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 50046 ورقم قيد 191231    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحذية الجلد ومستلزماتها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة طعة رقم 13 - تقسيم الورش بالمنطقة الصناعية 

بالعباسية - الدور

الثالث بعد الرضى -

91 - بوجى وطمطم لصاحبها )مديحة محمود شبل العزب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 50136 ورقم قيد 191259    محل رئيسى  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية 

مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى قطعة 8239 ش ابو بكر الصديق - 

الهضبة الوسطى -

92 - ذا جنتل مان للتجارة  The Gentleman For Trade لصاحبها )هدى بلفرحونية( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 50137 ورقم قيد 191260    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للكسسوارات الرجاليه والنظارات واكسسوراتها وذلك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 7 عقار 166 الكوثر -

93 - ابن الكرم لصاحبها )مروان عبدالوهاب محمد راجح( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 50138 ورقم قيد 191261    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز 

الوجبات الجاهزة  تجارة الجملة والتجزئة للوجبات الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم R3B -الكائن بمركز خدمة القطاع الجنوبي - منطقة المطاعم المفتوحة - 

مدينتي -

94 - عبداللطيف محمد عبدالمنعم عبدالعال لصاحبها )عبداللطيف محمد عبدالمنعم عبدالعال( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 50140 ورقم قيد 191262    محل رئيسى  عن صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات  

, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

10 شارع الرفاعة - من الخليفة المأمون -

95 - آيه عادل عبدل السيد لصاحبها )آيه عادل عبدل السيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 50141 ورقم قيد 191263    محل رئيسى  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

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

.  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 ش دمشق -
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96 - آفاق للتدريب لصاحبها )رياض انور محمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 50166 ورقم قيد 191266    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 4شارع 151 -

97 - الرحاب للملبس الجاهزه لصاحبها )رحاب احمد عبد الحميد ابو المكارم( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50424 ورقم قيد 191294    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل رقم 7- عقار 56 - الدور الول - مركز خدمات الحى الثالث-

98 - واي اس ام للتجارة والمقاولت YSM لصاحبها )اشرف صالح عباس رفاعي( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50425 ورقم قيد 191295    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة 

خارج قانون الستثمار 2017/72  - المقاولت العامة  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2 ش مسجد الصحابة - الجبل الصفر -

99 - ايه آر ديزاينز A.R. Designs لصاحبها )محمد عمرو محمود مدحت فتحى الريس( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50427 ورقم قيد 191296    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اثاث خشبى متنوع ومعدنى  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة قطعه ارض رقم 248 ج بمنطقه الكهربائية والهندسية بالمنطقة

الصناعيه شمال طريق القطاميه-العين السخنه-بالتجمع الثالث-

100 - مصنع المتحده للصناعات البلستيكيه لصاحبها )محمد هاشم كامل محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50435 ورقم قيد 191303    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

ق 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم كهرباء من البولى ايثلين  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير 

الرى بالتنقيط بكافه اشكالها و انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه بكافه اشكالها و انواعها و 

كافه مستلزماتها   نشاط خارج ق 72 :  التوريدات العموميه  التصدير  التصنيع لدى الغير  مع اللتزام بافراد 

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

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

ش نادى الغزل - امام استراحه المحافظه-

101 - مصانع المتحدة الحديثة للصناعات البلستيكية لصاحبها )شريف جمال الدين لطفى محمد( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50436 ورقم قيد 191304    محل رئيسى  عن  -

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم الكهرباء من البولى 

ايثلين.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير الرى بالتنقيط بكافة اشكالها وانواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية بكافة اشكالها وانواعها وكافة مستلزماتها.  -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :   التوريدات العمومية.  التصدير.  التصنيع لدى الغير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقة 4 -22 ش الجلء البحرى -
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102 - أليز للستثمار والتسويق العقارى Allies  لصاحبها )محمد على أحمد شرف الدين( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50459 ورقم قيد 191315    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  - التسويق العقارى.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 141 الياسمين - التجمع الول -

103 - سطوحى لتجارة المواتير لصاحبها )محمد على سطوحى على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 14-08-2022 برقم ايداع 50491 ورقم قيد 191329    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواتير 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 40 ش طاهر -

104 - احمد رضوان احمد صديق لصاحبها )احمد رضوان احمد صديق( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 50605 ورقم قيد 191350    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 ش 

احمد صديق -

105 - جي اي تي للتجارة G.E.T لصاحبها )حسن محمد فرحات بخيت( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 50765 ورقم قيد 191363    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 18 أ عمارات العبور - صلح سالم - -

106 - لدورا ladora لصاحبها )ايه وحيد بخيت رسلن رشوان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 50796 ورقم قيد 191375    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 

الستثمار 72  افامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم )فيما عدا اجراء العمليات 

الجراحية(  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة 24 عمارة 29 قطاع اليو -المستقبل -

107 - مصطفى عبد الفتاح للثاث لصاحبها )مصطفى عبدالفتاح عبد الغنى يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 50870 ورقم قيد 191397    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والمنزلى بكافة انواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9ش على 

بن ابى طالب عين شمس الغربية -

108 - بيت البدلة لصاحبها )يوسف مصطفى محمد اسماعيل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 51032 ورقم قيد 191421    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للبدل فى 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 - ممر ريفولى - 

شارع 26 يوليو -
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109 - الغروب للتجارة والتوريدات لصاحبها )نور شعبان نور علي عشري( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51035 ورقم قيد 191422    محل رئيسى  عن - نشاط 

قانون 72 لسنه 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديدة  - تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  

الوادي القديم  - نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :  - التوريدات العمومية  - المقاولت العامة  - مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

24 ش منيل الروضه -

110 - أرقام ديجيتال لصاحبها )علء أحمد عبدا مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 51036 ورقم قيد 191423    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 :   - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت.   

أنشطة خارج قانون الستتثمار رقم 72 لسنة 2017 :  - الدعاية والعلن بكافة الطرق المسموعة والمقروءة 

والمرئية.  - التسوق اللكتروني عبر النترنت.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 51 ش محمد نسيم - حي السفارات -

111 - بلزا فاشون  PLAZA FASHION لصاحبها )ابانوب هيثم عطا نجيب( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51038 ورقم قيد 191424    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

قانون 72 لسنه 2017 :  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :   -التجارة اللكترونية عبر النترنت.  -

اقامة وتشغيل وتصميم المواقع اللكترونية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل 27 بنفسج 3 - التجمع الول -

112 - محمود حنفى للتجاره و المقاولت لصاحبها )محمود حنفى محمود نصر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51040 ورقم قيد 191425    محل رئيسى  عن   نشاط 

داخل ق 72 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم   نشاط خارج ق 72 :  المقاولت العامه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش طاهر -

113 - حماده حراجى على حراجى المستقبل للتجارة والتوريدات لصاحبها )حماده حراجى على حراجى( تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51041 ورقم قيد 191426    محل رئيسى  

عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -المقاولت العامة  * مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش احمد رافع -
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114 - كايمان جلوبال Cayman global لصاحبها )باسم احمد محمد عباس( تاجر فرد  رأس ماله 

2,000,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51042 ورقم قيد 191427    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع 

ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

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

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  اقامة وتشغيل المجازر اللية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

53 شارع نوبار - باب اللوق -

115 - صنى للمراكز التجاريه لصاحبها )طارق مصطفى غانم دياب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 16-08-2022 برقم ايداع 51058 ورقم قيد 191434    محل رئيسى  عن اقامه و تشغيل المراكز التجاريه 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة قطعه 1 و 2 خدمات البنفسج 1- التجمع الول -

116 - أر.إي.إس R.E.S لصاحبها )زياد بدر الدين محمد مصباح عبدالهادي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51118 ورقم قيد 191444    محل رئيسى  عن انشطه قانون 

72 لسنة 2017 :  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - بالدور 

الرضي - بالعقار رقم 13 شارع الشاعر علي

الجندي - المنطقة السادسة -

117 - العالميه للتجارة الجمله لصاحبها )حسن على احمد فايد( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 51119 ورقم قيد 191445    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 45 ب شارع رمسيس -الدور 

الرابع شقة 30 - -

118 - ألفا هوليدايز Alfa Holidays لصاحبها )محمد على محمد محمد حسنين( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 51195 ورقم قيد 191458    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  السياحة العلجية 

للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده 

قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

12 شارع عبدالحكيم الرفاعى -
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119 - جيل مبدع للتدريب لصاحبها )اسماء ابراهيم رمضان ضلع( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 51351 ورقم قيد 191494    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  - اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.  * مع اللتزام 

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

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

الناحية الشرقية - بجوار الجامع الشرقي - قرية ابو عوالي -

120 - ديناميك للبرمجيات Dynamic  لصاحبها )الشيماء محمد بهجت محمد علي( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51352 ورقم قيد 191495    محل رئيسى  عن -أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 12 ش هاشم الشقر -

121 - نيو فيو ستوديو للمحتوى اللكترونى ان فى اس NEW VIEW STUDIO NVS لصاحبها )عبدالحميد 

سامى عبد الحميد دسوقى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51355 ورقم 

قيد 191496    محل رئيسى  عن  نشاط داخل ق 72 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله 

من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية 

بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - 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.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.   نشاط خارج ق 72 :  التوريدات 

العموميه  التسويق اللكترونى عبر النترنت  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد 

البشرية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1 ش فاطمه الزهراء -

122 - صفية حسين على عبدالنبى لصاحبها )صفية حسين على عبدالنبى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51356 ورقم قيد 191497    محل رئيسى  عن  انشطة قانون 72 :  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة  

الهيئة مسبقا  - أنشطة خارج قانون 72 :   التجارة الليكترونية عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفة بالشقة رقم 1 

الدور الول - امام مسجد النعام الكائن بشارع

السلم - مدينة نصر ثان - -
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123 - سيجا Sega لصاحبها )مصطفى زكى محمد مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 51357 ورقم قيد 191498    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - التصالت وخدمات النترنت.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - عرض مصنفات الحاسب 

اللى عن طريق النترنت وعلى أجهزة البلى ستيشن.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 42 شارع المؤرخ محمد رفعت - النزهه 

الجديده -

124 - على محمد احمد عبد الجواد لصاحبها )على محمد احمد عبد الجواد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51358 ورقم قيد 191499    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 :   تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة  

الهيئة مسبقا  - أنشطة خارج قانون 72 :   التجارة الليكترونية عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفة بالشقة رقم 1 

الدور الول - امام مسجد النعام الكائن بشارع

السلم - مدينة نصر ثان -

125 - ديلزجي لصاحبها )محمد حسن السعودي عبدالحميد السعودي( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 17-08-2022 برقم ايداع 51361 ورقم قيد 191502    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة  

2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :  - التسويق الليكتروني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية شقة بالدور الرضي - بجوار مسجد ابو 

طالب -القرشية-

126 - فى اى بى للصناعات الحديثة vip  لصاحبها )سامية عبد العزيز محمد قابيل( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51403 ورقم قيد 191524    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 72  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -اعداد النماذج والقوالب 

لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -انتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل 

المداد  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قوالب التشكيل  اقامة وتشغيل مصنع لتدوير مخلفات المعدات الصناعية 

وخطوط النتاج  انشطة خارج قانون الستثمار 72  التصنيع لدى الغير  التوريدات العمومية  التصدير  مع 

اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

المنوفية الكوم الخضر -امام مسجد الفتح -

127 - لمى للتدريب لصاحبها )لمى محمد نورى جسرى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 51495 ورقم قيد 191544    محل رئيسى  عن نشاط داخل قانون 72  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  نشاط خارج قانون 72  - اقامة وتشغيل 

وادارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 21 بالدورالثانى عمارة رقم 3/4 3 ش 223 

دجلة -
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128 - ناهد احمد عبد المنعم عبد القادر لصاحبها )ناهد احمد عبد المنعم عبدر القادر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51497 ورقم قيد 191545    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل قانون 72 لسنة 2017  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  : 

انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل وإدارة مراكز التدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الغربية الدور الثالت اعلى مسجد الجمعية الشرعية - قرية شبرا قاص -

129 - حلول للتصنيع والتجارة  Manufacturing & Trading solutions لصاحبها )شيماء رمضان انور 

قطب( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51504 ورقم قيد 191546    

محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع صناعات هندسية  تجاره الجمله والتجزئه 

باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية  -

التصدير  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 10 ش عبدالحميد عبدالوهاب-مكرم عبيد -

130 - أركان للخدمات الترفيهيه والتدريب لصاحبها )سماح عمر محمود السيد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 51610 ورقم قيد 191563    محل رئيسى  عن : انشطه من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  * انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية  : انشطه من خارج قانون 72 لسنة 

2017  * انشاء وتشغيل وادارة مركز متخصص لتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوى 

الحتياجات الخاصة  والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتنمية الموارد البشرية  • مع اللتزام بافراد 

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

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

الوحده رقم 28 بالدور الول مول نزهة العبور القطعه 6 ب الحى

الثامن -نزهة العبور -

131 - تلوة التعليمى للتدريب والتأهيل لصاحبها )أمانى أحمد عبدالعزيز سالم( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51703 ورقم قيد 191594    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 :   -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - انشاء وتشغيل مركز متخصص للتدريب وتأهيل الطفال وتنمية 

المهارات وتعليم اللغات .  *مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة بلوك 29 - عقار 1 مكرر - المنطقة العاشرة متفرع من ايهاب 

عزت

_ الحى الثامن _ مدينة نصر -

132 - زا باندا يخت كلوب The Panda Yacht Club لصاحبها )مصطفى احمد شريف فتحي امين فوزي( 

تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51704 ورقم قيد 191596    محل 

رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  

* نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تنظيم الحفلت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل 165/2 -- كمباوند مفيدا - التجمع 

الخامس -
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133 - العداله للسماك سامى شحاته سعيد حنا لصاحبها )سامى شحاته سعيد حنا( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51705 ورقم قيد 191597    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للسماك المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الحى الثالث مدخل 2 بلوك 5 مجاوره 8 الدور الرضى -

134 - عزت حنفى حسين لصاحبها )عزت حنفى حسين عامر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 51706 ورقم قيد 191598    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 42 ش عبدالقادر من ش سيد شاكر -بطن الجبل 

-

135 - عمار لستصلح الراضى لصاحبها )سيد عبدالحفيظ سيد عمار( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 18-08-2022 برقم ايداع 51826 ورقم قيد 191612    محل رئيسى  عن  -انشطة 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008   -انشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التوريدات العمومية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 84 ش احمد مصطفى -

136 - الدولية للفنادق والقري السياحية لصاحبها )محمد عبدالقادر خليل محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51827 ورقم قيد 191613    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 114 الزعفران - الحي العاشر -

137 - بكرى لصناعة الغزل والنسيج لصاحبها )بكرى محمد نور خيرو مؤذن( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51828 ورقم قيد 191614    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 14 ش النبلء من ش الشركات - 

زهراء السلم -

138 - خالد سلطان لصاحبها )خالد سلطان محمد احمد عبدالجواد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 51871 ورقم قيد 191623    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 عطفه ابوهنيوه- ش محمد فريد 

-

139 - جدو لتصنيع الحذية لصاحبها )احمد محمد جاد سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 51878 ورقم قيد 191626    محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الحذية  تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة 

خارج قانون 72  -توريد الحذية  -التصدير  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 54 سوق الزلط -
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140 - العالمية للتجارة والتوريدات لصاحبها )حسن سيد احمد محمد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51882 ورقم قيد 191627    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 شارع محمد الخلفاوى -

141 - بيشوي فرج وحيد رياض لصاحبها )بيشوي فرج وحيد رياض( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 18-08-2022 برقم ايداع 51883 ورقم قيد 191628    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية وتكسير البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 15 حارة الطوبي - عزبة سليم -

142 - البركة للسياحة العلجية لصاحبها )محمد سيد حامد احمد شرقاوى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51929 ورقم قيد 191640    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير 

المختص بالسياحة.  • السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية 

وغيرها من النظم البيئية  المتميزة.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد 

الغذائية.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - عمارة 178 - شارع 

الشباب 100 م - الشروق -

143 - اجاك للستشارات والدراسات لصاحبها )هاني محمد سمير فهمي حسانين( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 51936 ورقم قيد 191645    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  نشاط خارج قانون 

72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات المالية والدارية والقتصادية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 11 ابراج عثمان - الدور ال 11 يمين السانسير -

144 - أر كيه للستثمار العقارى  R K لصاحبها )كمال غبر سعيد معوض( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52082 ورقم قيد 191658    محل رئيسى  عن الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم  . 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 ش الزهراء-عين شمس الشرقية -

145 - الفيال للتجارة لصاحبها )احمد حسن محمد عبدالوهاب( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 52083 ورقم قيد 191659    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للحذية 

والشنط والملبس ومستحضرات التجميل واللكترونيات بالمناطق النائية والمجتمعات  العمرانية الجديدة  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش الفلكي - باب اللوق -
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146 - رست هومز لصاحبها )هدى محمد محمد بدوى الدسوقى اباظه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 52084 ورقم قيد 191660    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  - مشروعات السكان التي يتم 

تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية 

,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  : - نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - التسويق العقارى  - 

ادارة الصول العقارية  - الوساطه التجارية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - 12 ش ضريح سعد زغلول -القصر 

العينى -

147 - مصانع محمد سليم لصناعة المعدات و اللت لصاحبها )محمد عبدالعزيز عبدالحميد سليم( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52123 ورقم قيد 191689    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل قانون 72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الصناعية والكهربائية والكهروميكنية.  - أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -أقامه وتشغيل مصنع لتدوير مخلفات 

المعدات الصناعية وخطوط النتاج وإعادة انتاجها من جديد بعد تطويرها.  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قوالب 

التشكيل .  - أقامه وتشغيل مصنع لعادة تدوير البلستيك وتصنيع خامات مصانع البلستيك.  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية والكاميرات وأجهزة الحاسب المحمولة والموبيلت و أجهزة  التصالت 

و اللمبات الليد والكشافات والقواطع الكهربائية وأجهزة التداول والتحكم بكافة اشكالهم وانواعهم.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المناديل الورقية والورقيات والكرتون وجميع المنتجات البلستيكية ومواسير الرى بالتنقيط  والبولى 

اثلين والفوم والفايبر بجميع اشكالهم وانواعهم.  -أقامه مصنع لتصنيع وتجميع اليخوت والسيارات والدراجات 

الكهربائية وسيارات ملعب الجولف .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و المسامير وتدوير المخلفات 

الصناعية واللكترونية بكافة اشكالها وانواعها .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب و الليجو والبوردات و 

النترتوك و العوازل .  -إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى الرخام والجرانيت بمختلف انواعهم واشكالهم .  -أقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع العلف و السمدة ومستلزمات الحيوانات الليفة بكافة اشكالها وانواعها .  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  اقامة و تشغيل 

المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  اقامه و 

تشغيل سلسل المداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط 

من خارج قانون 72  - التصنيع لدى الغير  -صيانة المعدات واللت الصناعية الكهربائية و الكهروميكانيكية  -

تقديم الستشارات الدارية و الهندسية والتقنية)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  

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

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

رأس المال  ولئحته التنفيذية(  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية 103 شارع سعد زغلول بجوار مسجد ابوبكر الصديق -

148 - عمرو كمال لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها )عمرو كمال احمد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52251 ورقم قيد 191715    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات )المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة (  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 14 ش الخليفة المأمون-مصر الجديدة -
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149 - اتش اند اتشH&H لصاحبها )الحسين تامر سعيد محمد محمد عياد( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52260 ورقم قيد 191718    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - عمارة 47 - مجموعة 

84 - منطقة B8-مدينتى -

150 - قلب السد لعادة تدوير البلستيك لصاحبها )زكريا نبيل شفيق خليل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52261 ورقم قيد 191719    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لعادة 

تدوير البلستيك.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1ش احمد حمودة خلف ش فيل القيصبي - حوض 

جلل -

151 - الهنا للصناعات الحديثة  AL HANA لصاحبها )احمد فرحات عبدالحميد سعفان( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52263 ورقم قيد 191720    محل رئيسى  عن : انشظة 

داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الفندقى والثاث المعدنى وتركيبات العرض 

للمحال التجارية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك والمطابخ والثاث بكافة اشكالهم وانواعهم.  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسطحات الخشبية كونتر- ابلكاج - قشرة والواح من الخشب المضغوط.  اقامة 

وتشغيل مصنع للحفر اليدوى على الخشاب.  اقامة وتشغيل مصنع لعمال اللوميتال للمطابخ.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع عيدان خشبية مشغولة من الوزرات والبروايز - والعيدان الديكوية - واسطمبات القويمة.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات خشبية واعمال ديكورية خشبية وموبليات خشبية متنوعة.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مصبغات خشبية من نشارة الخشب.  صناعة منتجات الخيزران والغاب والخوص مصنع للفورم الخشبية 

والسطبمات الديكورية.  اقامة وتشغيل مصنع للتابلوهات والنتيكات الخشبية والخزفية والجلدية.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الديكورية المنزلية الخشبية والبلستيكية والمعدنية.  اقامة وتشغيل مصنع لدوات النظافة 

البلستيكية والخشبية والمعدنية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المقليات المجمدة من دواجن ولحوم واسماك 

ومعجنات وبطاطس نصف مطهية والمجمدة  والمبردة.  صناعة منتجات اللحوم المصنعة المجمدة والمبردة من 

النقانق مثل السجق والسوسيس والهوت دوج و السلمى  والهامبرجر وانواع اخرى من منتجات اللحوم المصنعة  

اقامة وتشغيل مصنع لصناعة المقرمشات والملبسات والمسليات والحلويات بكافة اشكالها وانواعها ولوازم 

المناسبات  والفراح واعياد الميلد.  : نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع انواع  المأكولت والتيك اواى .  تأهيل 

الشركات للحصول على شهادات الجودة.  التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال  الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع لدى الغير لكل ما سبق.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقه 32 الدور الرابع - برج الفيروز -ش 

جمال عبد الناصر -

152 - منى سامى اسماعيل لصاحبها )منى سامى اسماعيل احمد( تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 52264 ورقم قيد 191721    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 2-100 عمارات الشروق - 

خلف النادى الهلى -
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153 - فاستر مينت للصناعة Faster Maint لصاحبها )محمد عبدالمنعم عبدالغفار سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52265 ورقم قيد 191722    محل رئيسى  عن : -انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات كهربائية ولف محركات.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الت كهربائية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الت ومعدات وطلمبات.  إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات 

العمومية.  تشغيل وإدارة مركز لصيانة اللت والمعدات.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 12 - ورش الشباب - مرحلة اولى - 

المنطقة الصناعية

الخامسة -

154 - الهندسية للتجارة والتوريدات لصاحبها )حكمت لطفى يسن حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52267 ورقم قيد 191724    محل رئيسى  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الدوات الصحية والدوات الكهربائية.  : نشاط خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش راتب - الساحل -

155 - البتول لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها )كيرلس سمير مكرم جيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 52289 ورقم قيد 191733    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للكوتشى ومستلزمات الحذيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

5 ش زين العابدين -مسطرد -عزبه البكرى -

156 - منصور للموبيليا لصاحبها )منصور عبد العظيم محفوظ رشوان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 52290 ورقم قيد 191734    محل رئيسى  عن نشاط داخل ق 72 :   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى و المكتبى و الموبيليا  تجاره الجمله و التجزئه  بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة     نشاط خارج ق 72 :  التوريدات العموميه  المقاولت العامه  مع اللتزام بافراد حسابات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 ش خالد 

بن الوليد -من مؤسسه الزكاه - امام سنتر شاهين و الكوبرى الجديد-

157 - المتحدة لتجارة الجمله لصاحبها )عبد ا الحسينى السيد السيد( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 52292 ورقم قيد 191735    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 ش حنين بن اسحاق -

158 - بيشو تكس للملبس لصاحبها )جورج فوزى فرج اسكندر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 52293 ورقم قيد 191736    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 7 ش النور المحمدى - م.المل شبرا الخيمة ثان -
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159 - تواصل للتجارة لصاحبها )راتب احمد سليمان اللواما( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 52381 ورقم قيد 191743    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية 

او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على 

نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية  1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 

- اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  

على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(  - اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة المبنى الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - 

التجمع الخامس -

180 - ناجى للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها )ناجى رفعت رياض الدسوقى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53276 ورقم قيد 191925    محل رئيسى  عن انشطه 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   

انشطه خارج قانون 72 لسنة  2017 :  - المقاولت العامة.  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 25 ش ادريس الحريرى -
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160 - مصانع اشرف موافي لصناعة المعدات واللت لصاحبها )اشرف محمد علي موافي( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52496 ورقم قيد 191762    محل رئيسى  عن : • نشاط 

داخل قانون 72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الصناعية والكهربائية والكهروميكنية.  - أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -أقامه وتشغيل مصنع لتدوير مخلفات 

المعدات الصناعية وخطوط النتاج وإعادة انتاجها من جديد بعد تطويرها.  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قوالب 

التشكيل .  - أقامه وتشغيل مصنع لعادة تدوير البلستيك وتصنيع خامات مصانع البلستيك.  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية والكاميرات وأجهزة الحاسب المحمولة والموبيلت و أجهزة  التصالت 

و اللمبات الليد والكشافات والقواطع الكهربائية وأجهزة التداول والتحكم بكافة اشكالهم وانواعهم.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المناديل الورقية والورقيات والكرتون وجميع المنتجات البلستيكية ومواسير الرى بالتنقيط  والبولى 

اثلين والفوم والفايبر بجميع اشكالهم وانواعهم.  -أقامه مصنع لتصنيع وتجميع اليخوت والسيارات والدراجات 

الكهربائية وسيارات ملعب الجولف .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و المسامير وتدوير المخلفات 

الصناعية واللكترونية بكافة اشكالها وانواعها .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب و الليجو والبوردات و 

النترتوك و العوازل .  -إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى الرخام والجرانيت بمختلف انواعهم واشكالهم .  -أقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع العلف و السمدة ومستلزمات الحيوانات الليفة بكافة اشكالها وانواعها .  • تجاره الجمله 

والتجزئه لمنتجات الشركة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  • 

اقامة و تشغيل المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم  اقامه و تشغيل سلسل المداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم  : • نشاط من خارج قانون 72  - التصنيع لدى الغير  -صيانة المعدات واللت الصناعية الكهربائية و 

الكهروميكانيكية  • -تقديم الستشارات الدارية و الهندسية والتقنية(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية)  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية 104 ش سعد زغلول - بجوار مسجد ابو 

بكر الصديق -

161 - نجلء محمد عبدالعظيم الفرماوي لصاحبها )نجلء محمد عبدالعظيم الفرماوي( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52497 ورقم قيد 191763    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل وادارة 

مركز تدريب لتنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقة بالعقار ملك احمد 

عبدالجواد عفيفي خطاب - بجوار كوبري بهناي

- عزبة بهناي -

162 - هيلثى تريد للتجارة لصاحبها )فيلبس سمير مرقص عبدالملك( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 22-08-2022 برقم ايداع 52498 ورقم قيد 191764    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة لمستحضرات 

التجميل ومستلزمات الكوافير.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التصنيع لدى الغير 

لمستحضرات التجميل.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالوحدة التجارية رقم 4 - العقار رقم 33 - عمارات رابعة

الستثمارى -
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163 - قلورياس للتجارة والنقل والشحن والستثمار العقاري لصاحبها )معتصم ابو زيد احمد يوسف( تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52500 ورقم قيد 191765    محل رئيسى  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  -النقل البرى للبضائع  النقل الجماعى داخل و من والى المدن و المجتمعات 

العمرانية بالضوابط التيه :  - ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد للمشروع  - ان تكون السيارات 

المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها  - ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى ول يجوز استيراد 

سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض  - توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة  - ان يكون 

موقع اداره النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد  - التزام الشركات بتحديد خطوط و مواعيد السير لسياراتها على 

ان تعتمد من اداره المرور المختصه  - وضع لوحات ارشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير  - 

اللتزام بشروط و ضوابط وزارة النقل من حيث الحمال و الطوال و الشروط و الضوابط الخرى  - اللتزام 

بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث  * ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد  القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - الشحن البري الداخلي 

والدولي للبضائع  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 52 ب ش محمد فريد -

MEJUIDCO PETROLEUM SERVICES AND  164 - مجيدكو للخدمات البترولية و للمقاولت

CONTRACTING لصاحبها )احمد عبد المجيد احمد عبد المجيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52501 ورقم قيد 191766    محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72 لسنة 

2017  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - 

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

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

مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف 

المواد الغذائية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية وادوات تجميل .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

النسجة والغزول والخيوط واللياف الصناعية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة.  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى -

عمارة 202 امام المجمع الطبى -الحى الثالث -

التجمع الخامس -

165 - محمود بيومى عبدالحميد لصاحبها )محمود بيومى عبدالحميد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52502 ورقم قيد 191767    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث والموبيليات والخشاب  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2ش الترعة ميت حلفا -
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166 - النور للنقل Al Nour For Transportation لصاحبها )نورهان شعيب على احمد محمد( تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52504 ورقم قيد 191768    محل رئيسى  عن 

النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.  النقل المبرد للبضائع 

والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات  الحاويات 

وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع ,ويدخل ضمن جميع النشطة  المشار 

إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أى منها.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )

الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 4 شارع 151 - متفرع من ميدان الحرية -

167 - دوكس للخدمات البترولية والتوريدات لصاحبها )محمد بن ابراهيم بن محمد العمران( تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52584 ورقم قيد 191789    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة 

آبار البترول وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  - أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 49 شارع عبدالخالق ثروت -

168 - الكابيتانو للتجارة alcapitano لصاحبها )محمد عبدالله احمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

15,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52586 ورقم قيد 191790    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل 

بالعقار رقم 16 شارع الجنينة -

169 - عادل جابر خليل ابراهيم لصاحبها )عادل جابر خليل ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 52602 ورقم قيد 191793    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

الغذائيه و مستلزمات السوبر ماركت  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6- النخيل - عماره 21 - حى السمارات -

170 - اشرف مصطفي لصاحبها )اشرف مصطفي عبدالمطلب الشلقاني( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 22-08-2022 برقم ايداع 52658 ورقم قيد 191807    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل و النسيج  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2 ش حاره عودة - جامع الهوانم -

171 - المتحده للستثمار السياحى لصاحبها )مصطفى محمد ابو عجيله مريم( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 52659 ورقم قيد 191808    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 45 شارع شامبليون الدور الول -وسط البلد -
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172 - اللوتس للتجاره والتوريدات لصاحبها )محمد عبدالفتاح درويش مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 52855 ورقم قيد 191842    محل رئيسى  عن  انشطه 

داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   

انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -توريدات عموميه مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش الحريه -اغا خان -

173 - اليسر لصاحبها )ياسر احمد هريدى سالمان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-23 

برقم ايداع 52856 ورقم قيد 191843    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمنظفات الصناعيه باحدي 

المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 1 ابراج 

الشرطة-ش عظيم الدولة-العباسية - - -

174 - يوسف ماجد فوزي يوسف حنا لصاحبها )يوسف ماجد فوزي يوسف حنا( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 52857 ورقم قيد 191844    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار 72 :   1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التسويق اللكتروني عبر النترنت  اعمال تصميمات 

الجرافيكس  انتاج الفيديوجرافيك والموشن جرافيك  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 38 شارع الرياض -

175 - احمد محمد محمد لصاحبها )احمد محمد محمد فرج( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 52858 ورقم قيد 191845    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للملبس 

الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2 ش مشروع 

عثمان - عزبة ابو العل -

176 - البدر لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )محمد غلم عباس نور محمد خيرى( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 52897 ورقم قيد 191849    محل رئيسى  عن : انشطة 

قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة 

خارج قانون 72  -اقامة وتشغيل الكافتريات الثابتة  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عماره 5 المبعوثين-ش حسن المأمون-الحى الثامن -
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177 - العالمية لصاحبها )محمد عويس محمود عبد الدايم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 52917 ورقم قيد 191850    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  الستثمار العقارى بالمدن 

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

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

2008   انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - توريدات عمومية .  - تقديم خدمات النظافة ومكافحة القوارض 

والحشرات بأنوعها .  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 24 - عمارة 23 - ضباط الصف -

178 - تى بلس لصاحبها )احمد رضوان محمد على زين الدين( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 53015 ورقم قيد 191865    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وطباعة الملبس .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 ش د. محمود ناشد - هليوبوليس -

179 - اليمان للتجارة والتوريدات لصاحبها )حارس عيد حارس سعودى( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 53274 ورقم قيد 191924    محل رئيسى  عن  انشطة قانون 72 :  - أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  -تجارة الجملة 

والتجزئة للورق باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   -انشطة خارج قانون 72 :  -التوريدات 

العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 32 ش مصطفى النحاس -

181 - ام اف اس الدولية MFS  لصاحبها )محمد السيد فتوح السعيد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 53277 ورقم قيد 191926    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم 

وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  

اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  

بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  السياحة البيئية, فيما يخص 

المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب المرجانية 

وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  تجاره الجمله والتجزئه 

لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 11 شارع احمد عبد ا - كورنيش المعادي -

182 - عصام سيد سلطان محمد لصاحبها )عصام سيد سلطان محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 53279 ورقم قيد 191927    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز نصف آلى 

لنتاج الخبز البلدى  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ش حسين عيسى - بركة الحاج -
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183 - وائل فاروق محمد بدوي لصاحبها )وائل فاروق محمد بدوي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 53280 ورقم قيد 191928    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة لدور الرضي و الول - بالمصنع رقم 10 - شارع 

علي البدراوي -

184 - غانم للمراكز التجارية لصاحبها )مصطفى طارق مصطفى غانم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 53281 ورقم قيد 191929    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل وإدارة المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل 96 - الحي 

الرابع - التجمع الخامس -

185 - سمارت باك Smart Pack لصاحبها )منى احمد حفنى درويش( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 53282 ورقم قيد 191930    محل رئيسى  عن  انشطه خارج قانون الستثمار 

72 /2017 :  توريد مستلزمات المطاعم والكافيهات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار   انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محليه 34 -الحى الثانى -

186 - مودرن هاوس للصناعات لصاحبها )نادر شلبي محمد شلبي علي( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53283 ورقم قيد 191931    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الت واجهزة التعبئة والتغليف   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  

المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة الدور الرضي - شقة رقم 4 - بالعقار رقم 54 - كمبوند البستان -

نموذج عصفور الجنة - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول -

187 - آي تي للخدمات الستشارية IT Consulting Services لصاحبها )اسامه احمد سلمه احمد( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53425 ورقم قيد 191947    محل رئيسى  عن 

- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

عقار رقم 6 ش ابو العتاهية - امتداد عباس العقاد - بلوك 32

المنطقة الثامنة -
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188 - الساحه للبرمجيات لصاحبها )آية ل اشرف مصطفى محمد الساحه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53426 ورقم قيد 191948    محل رئيسى  عن 1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- 

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

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

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 مربع 20 منشية التحرير -

189 - كورنر كافيه لتجارة المشروبات cafe corner لصاحبها )مصطفى حسن عبدالرحيم عبدل( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53427 ورقم قيد 191949    محل رئيسى  عن : 

انشطة من داخل قانون 72  - تجاره الجمله والتجزئه للمشروبات بكافة انواعها ) عدا الكحولية ( بالمدن و 

المجتمعات العمرانية الجديدة و بالمناطق  النائية .  : انشطة من خارج قانون 72  - اقامة وتشغيل وادارة 

الكافتريات الثابتة .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى 

حالة عدم التزام المنشاة  بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 , مع عدم تمتع  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 ش الحكيم -

190 - المصرية العربية لتصنيع اللوميتال لصاحبها )عبدالجواد عبدالراضى عبدالجواد معوض( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53428 ورقم قيد 191950    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 25 شارع عبدالحميد رجب - الزهراء -

191 - مصطفي للسكان والمقاولت والتوريدات لصاحبها )عبدالرحمن مصطفى محمد محمد رمضان( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53429 ورقم قيد 191951    محل رئيسى  عن 

انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  -مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن 

غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

أبنية.  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  انشطه خارج قانون 

الستثمار 72 /2017 :  -المقاولت العامه  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عماره 132 ش المجمع السلمى-الحى 

الول -
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192 - اتش بي للستثمار والتسويق العقاري لصاحبها )فيبي نبيل عزيز فانوس( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 53430 ورقم قيد 191952    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 :  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التسويق 

العقاري  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة شقة 101 - عمارة 40 - كمبوند الشرفية - التجمع الول - القاهرة

الجديدة - أول -

193 - اسماعيل عبدالنبى اسماعيل لصاحبها )اسماعيل عبدالنبى اسماعيل ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53624 ورقم قيد 191996    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الشنط بكافة انواعها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 ش اليمان - من ش سعدالدين الليثى -

194 - ايه ام ريل استيت AM Real Estate لصاحبها )عمرو مجدى حسن محمد محمود( تاجر فرد  رأس 

ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53625 ورقم قيد 191997    محل رئيسى  عن -انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  -انشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :   التسويق العقارى.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 5 - شقة رقم 3 - الدور الثانى - 28 ش مكرم عبيد -

195 - وايت انفستمنت White Investment لصاحبها )محمد صلح الدين مصطفى فهمى( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53626 ورقم قيد 191998    محل رئيسى  عن -أنشطة 

داخل قانوزن 72 لسنة 2017 :   - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  - أنشطة خارج قانوزن 72 لسنة 

2017 :  - التسويق العقارى.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل 41 - الحى الثانى - منطقة 2 - شارع 79 - التجمع الخامس 

-

196 - حنان للستصلح الزراعي لصاحبها )حنان عبد الحليم عبد العليم الليثي( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53628 ورقم قيد 191999    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

42 ش مهدي عرفه - الحي العاشر -

Page 40 of 1587 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

197 - زينب لستصلح الراضى لصاحبها )زينب احمد على الليسى( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53629 ورقم قيد 192000    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 42 ش مهدى عرفه -الحى العاشر -

198 - تامر محسن عبدل حامد يونس لصاحبها )تامر محسن عبدل حامد يونس( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53630 ورقم قيد 192001    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مركز طبى متخصص فى العلج الطبيعي بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 42 ش مهدى عرفه - الحى 

العاشر -

199 - عادل طه للسكان والمقاولت العامه لصاحبها )عادل طه احمد طه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53631 ورقم قيد 192002    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي 

الدخل.   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -المقاولت العامه مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عماره 66 -شقه 1-الدور 

الرضى -كمبوند الشرفيه-التجمع الول -

200 - زد ام فودز اند تريد ZM Foods and Trade لصاحبها )عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز احمد معله( 

تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53632 ورقم قيد 192003    محل 

رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمخبوزات 

بكافة انواعها ومنتجات اللحوم المصنعة.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير السمنتية المسلحة.  - تجارة 

الجمله و التجزئة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - إقامة وتشغيل المراكز التجارية )بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية.  - 

الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق  فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الرابع - 355 

منطقة المستثمرين الجنوبية - عائلى 1

- التجمع الخامس -

201 - الخطوة الخيرة للستثمار العقارى The Last Step For Real Estate لصاحبها )مصطفى صلح 

حسن عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53633 ورقم قيد 192004    

محل رئيسى  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 701 - عمارة 1 - 

دلتا فلورز - شارع حافظ رمضان -
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202 - مصنع مصطفى لتصنيع السبح وتشغيل الخشاب لصاحبها )محمد مصطفى عبدالمقصود محمد ربيع( تاجر 

فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53635 ورقم قيد 192005    محل رئيسى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السبح وتشغيل وتشكيل الخشاب  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3ش 

التحرير من ش ابو زيد خضر - الدويقه -

203 - مارثون للستصلح الزراعى Marthon لصاحبها )ابراهيم شوقى السيد رضوان( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53782 ورقم قيد 192029    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 - 

شارع نور السلم - المعصرة المحطة -

204 - دار فهد للستثمار العقاري لصاحبها )فهد بن علي بن محمد الجوفي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 53786 ورقم قيد 192030    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى بالمدن 

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

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 

2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 41 - بالطابق الحادي عشر - 33 أ ش ابو الفدا -

205 - ليتل ديفا Little diva لصاحبها )هند محمد عبد الفتاح عليم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 54000 ورقم قيد 192054    محل رئيسى  عن انشاط داخل قانون استثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشاط خارج قانون الستثمار 72  -التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  -مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ق 26 - بنفسج 5 - التجمع الول -

206 - زهره فارما  ZAHRA PHARMA لصاحبها )زهرة عبد اللطيف فالح الجيزئاوى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 54100 ورقم قيد 192102    محل رئيسى  عن : انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت الطبيعية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور .  : انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصنيع لدى الغير لكل ماسبق .  * مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - عمارة 9 - الحى الثانى -

207 - مخبز بلدي نصف آلي لصاحبها )احمد عبد الظاهر محمد عبد الوهاب( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 54152 ورقم قيد 192119    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مخبز بلدي نصف آلي لنتاج الخبز  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة السوق التجاري لمدينة معا  - 

بجوار كنيسة معا  - النهضة -
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208 - الفارس الصلى لصاحبها )احمد عطية عطية ل فرغلى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 54224 ورقم قيد 192123    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017- إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )b.o.t( سواء 

كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t : انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  -المقاولت العمومية .  * مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عمارة 22 - مربع 1158 - مساكن شيراتون -

209 - خالد عبد الحميد محمد لصاحبها )خالد عبد الحميد محمد عبد ا( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 28-08-2022 برقم ايداع 54295 ورقم قيد 192128    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  

- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - التصالت وخدمات النترنت  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.   انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 :  استضافة وادارة وتشغيل وتصميم المواقع اللكترونية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 عبد الهادي سرور -

210 - امان للتجاره و الخدمات لصاحبها )عبير فهمى على عبيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 54364 ورقم قيد 192133    محل رئيسى  عن  نشاط داخل ق 72 :  تجاره الجمله 

والتجزئه للملبس بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  نشاط 

خارج ق 72 :   تقديم خدمات النظافه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة التجمع الخامس- الحى الثانى - المنطقه الولى - فيل 

101 - الدور

الرضى - شقه 1 -

211 - ايه اند اتش للصناعة والمقاولت A & H Industry and contracting لصاحبها )احمد عبدالمجيد 

احمد عبدالمجيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54365 ورقم قيد 

192134    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانة 

السيارات  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع البتروكيماويات  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

والكريتال  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - 

المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة قطعة رقم 96 - اللف مصنع - التجمع الثالث -

212 - عاطف محمد للتجارة والصناعة لصاحبها )عاطف محمد بابكر موسى( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54366 ورقم قيد 192135    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1 ابراج المهندسين -كورنيش النيل -
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213 - نيو لين NEW LINE  لصاحبها )قمر عبد الستار على عبد السلم( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54386 ورقم قيد 192146    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 :   أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  نشاط خارج 

قانون 72 :   التجارة اللكترونية عبر النتر نت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ق 435 - مجاورة 9- التجمع الول - -

214 - واو لين WAW LINE لصاحبها )احمد يحيى متولى ابو الحسن( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 29-08-2022 برقم ايداع 54387 ورقم قيد 192147    محل رئيسى  عن • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :   • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة ق 435 مجاورة 9 - التجمع الول -

215 - الياسمين للوجبات الجاهزة والمطاعم لصاحبها )طلل عبدالفتاح الرفاعي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54389 ورقم قيد 192148    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوجبات الجاهزة .   انشطة خارج قانون 72 :  - إدارة وتشغيل 

المطاعم الثابتة  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة المنوفية 4 أ عمارات الهيئة العربية للتصنيع - ش مكرم عبيد - المنطقة السادسة-

216 - النهار لستصلح الراضي لصاحبها )كريمه علم سيد احمد الحامولي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54417 ورقم قيد 192166    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية النعناعية - بجوار 

السنترال -

217 - الضياء لصاحبها )مصطفى حلفاوي محمد علي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 54419 ورقم قيد 192167    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  : انشطة خارج 

قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة شقة رقم 2 - بالدور الول علوي - بلوك 63 عمارة 66 - مساكن

صقر قريش - الحي العاشر -
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218 - المصرية لستصلح الراضي لصاحبها )محمد علم سيد احمد الحامولي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54421 ورقم قيد 192168    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش البحر - بجوار 

الجمعية الزراعية - كفر طحا -

219 - رضا لتصنيع الثاث لصاحبها )عبدالعزيز رضا عبدالعزيز العزب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 54422 ورقم قيد 192169    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة قطعه 789 ش امل الصلح من ش 15 -من ش الخمسين-ارض

ابورجيله -

220 - الشعيني لصاحبها )محمد احمد محمد الشعيني( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 54461 ورقم قيد 192185    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها  .  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 165 ش جسر السويس -

221 - المل للعطارة لصاحبها )حسام كمال الدين احمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 54524 ورقم قيد 192212    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للعطارة 

والعشاب و الحاصلت زراعية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 1628 ش الخمسين - النزهة الجديدة -

222 - جاردينيا للتنمية الزراعية لصاحبها )يوسف ابوالسعود سيد احمد علوان( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54803 ورقم قيد 192256    محل رئيسى  عن : -انشطة 

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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توريد النباتات.  - مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - عمارة 

2002 - منطقة الزهراء -

223 - محمد محسن محمود امام يوسف لصاحبها )محمد محسن محمود امام يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54805 ورقم قيد 192257    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  

تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة بشرط أن 

تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية  أو العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القليوبية ش 15 مايو - منشية الحرية -
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224 - ميديا جانجل MEDIA JUNGLE لصاحبها )محمود خليفه ابو المجد على( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54806 ورقم قيد 192258    محل رئيسى  عن : انشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال 

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

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

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

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

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل 

و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات 

التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك 

الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التسويق اللكترونى .  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 عمارات شركة المعادى - من ش العروبه -

225 - عزه احمد فريد محمد جاد ا  YM store لصاحبها )عزه احمد فريد محمد جاد ا( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54808 ورقم قيد 192259    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للدوات المنزلية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية 18 شارع البريد - سنتر الشريف بجوار بن العامر - الحى الول -

226 - مصنع الشروق للبلستيك لصاحبها )ايهاب محمد عبدالناصر سليمان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54810 ورقم قيد 192260    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 10 ش فاطمه الزهراء من ش عبد الحميد خالد -الخصوص -

 ) Lin.PengfeI لصاحبها )لين بنجفى BELT and ROad FOR TRade 227 - بيلت أند رود للتجاره

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54812 ورقم قيد 192261    محل 

رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع الحديد من كمرات وزوايا وحديد تسليح وعلب ومواسير وبليت 

وغيرها من المنتجات  المعدنية ومنتجات الستانلس ستيل والثاث والملبس والبواب وقطع غيار السيارات 

وفلتر السيارات والمعدات واجهزة  المنزل الذكية وخليا الطاقه الشمسيه والمنجنيز والمواد الحراريه والسليكون 

والكوارتز والسمنت وكابلت الكهرباء  والكرتون والجهزه الكهربية واللكترونية بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الشباب 2/3 مبنى 2 قطعه 1 بلوك 22009 -

Page 46 of 1587 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

228 - فارس همام ديزاينز FARES HAMAM DESIGNS لصاحبها )احمد فارس همام حسن( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54813 ورقم قيد 192262    محل رئيسى  عن  

انشطة داخل قانون 72 :  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.   أنشطة خارج قانون 

72 :  اعداد الرسومات والتصميمات الهندسية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 1 قطعة 48 شارع 26 - التجمع الخامس - -

229 - الجوهرة لصاحبها )محمد طالب على طالب( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 54814 ورقم قيد 192263    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمصوغات 

والمشغولت الفضية والذهبية والحجار الكريمة بالمناطق النائية والمجتمعات  العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 20 ش حيدر تقاطع عبد الرحمن -

230 - تربل جى Triple G لصاحبها )دينا خالد محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 54815 ورقم قيد 192264    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 41 شارع الورش - الشروق -

231 - نضال لتجارة الجملة والتجزئة لفساتين الزفاف والسهرة لصاحبها )نضال محمد ديب عبدالحي( تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 54849 ورقم قيد 192292    محل رئيسى  عن 

تجاره الجمله والتجزئه لفساتين الزفاف والسهرة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 21 ش عبدالعزيز السنهورى - مدينة نصر أول-

232 - ميدلى للملبس الجاهزة لصاحبها )عبدالقادر محمد الذن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 55151 ورقم قيد 192336    محل رئيسى  عن تجاره الجمله للملبس الجاهزة 

باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 ش 

جواد حسنى -

233 - رغده رشدى هلل سلمه لصاحبها )رغده رشدى هلل سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 55153 ورقم قيد 192337    محل رئيسى  عن  انشطة قانون 72 :  -تجاره 

الجمله والتجزئه للفخار الجاهز باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  -أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -انشطة خارج 

قانون 72 :   -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التسويق اللكتروني عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 505 بالدور 

الخامس- 7 ميدان تريومف -

234 - حنان سيد محمد احمد لصاحبها )حنان سيد محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 55154 ورقم قيد 192338    محل رئيسى  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال 

البنية الساسية.  نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب وتأهيل 

الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق  وصعوبات التعلم وتعليم لغة التخاطب وتنمية 

المهارات وتعديل السلوك وارشاد اسرى ودورات تدريبيه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 33 شارع على سليمان -
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235 - بي اونلين BE ONLINE لصاحبها )محمد سعد حسين اسماعيل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 55155 ورقم قيد 192339    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 :  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 :  التسويق اللكتروني عبر النترنت  تصميم المواقع اللكترونية  اقامة وتشغيل مركز لتدريب 

وتأهيل وتنمية الموارد البشرية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 شارع صالح عواد - المقاولون العرب -

236 - الفريدة لستصلح الراضى لصاحبها )عفت عصام عبد العزيز عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 55157 ورقم قيد 192340    محل رئيسى  عن استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 161 ش النزهه -

237 - هشام لطفى محمد امين الليثى لصاحبها )هشام لطفى محمد امين الليثى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 55231 ورقم قيد 192361    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للملبس بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الملعب - سندوه-

238 - شكري للتجارة لصاحبها )شكري ابراهيم السيد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 55232 ورقم قيد 192362    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده للكتب القديمة والمستعملة  : انشطة خارج 

قانون الستثمار 72  توزيع وتوريد الكتب القديمة والمستعملة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل تجاري اسفل كوبري ابو الريش - 

شارع علي باشا ابراهيم -

239 - تيوننج فورك للتدريب لصاحبها )زينب اسحاق كمال مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 55325 ورقم قيد 192371    محل رئيسى  عن إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 115 ش مصر حلوان 

الزراعي -

240 - المصريه للتند لصاحبها )احمد محمد عبد الفتاح جادو( تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 55352 ورقم قيد 192383    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التند 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية حوض الملحه - القلج -
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241 - ليف للحلويات لصاحبها )عمر بديع فتحى محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 55354 ورقم قيد 192384    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى 

من عجين ومخبوزات .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ش مصرف بلبيس - من ش الحاج صبحى حمزة - من 

ش النقطه -
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فروع الفراد

1 - اى اف دى لصاحبها )شاكر عبدالمسيح شاكر عبدالملك(  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   48116 ورقم 

قيد   188173  محل فرعى  عن - - انشطة قانون 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبى  - - انشطة 

خارج قانون 72 :  - التوريدت العمومية  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 2 شارع شحاته حافظ مدينه الفردوس - شبرا ثان

United Decoration Company 2 - يونايتد ديكوريشن

 لصاحبها )

يحي وديع نجيب سيدهم(  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   48700 ورقم قيد   93482  محل فرعى  عن 1   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الديكور

 2   الستيراد والتصدير لكل ما هو مسموح به قانونا0

 مع التزام المنشأة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده 0 

 تلتزم المنشأة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   

ولينشئ تأسيس المنشأة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

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

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن مقره الدور الرضي و الول و الميزانين قطعه رقم 109 

منطقه الخدمات المركزية )المنطقه الصناعية الولي بالمجاورة 27( - 15 مايو

3 - سنابل الخير للصناعات الغذائية  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   51200 ورقم قيد   101845  محل 

فرعى  عن اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية وتبريدها أو تجميدها 

  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بكافة انواعها

   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطحينة والمربات والصلصة والمخللت وعصر الزيوت 

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

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع بالقطعه رقم 80 - بالمنطقه المطورين - مركز السادات

4 - الدولية لصهر المعادن

 الدولية رأفت قطب شفيق  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   51987 ورقم قيد   51169  محل فرعى  عن 1  

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع :  مسبوكات زهر متنوعة ) كيعان   مشتركات   وصلت   تيهات ( 2  الستيراد و 

التصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مع التزام المنشأة بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

القطعه رقم 64 - المنطقه الصناعية الثانية - مدينة بدر

5 - افلك لتجارة اللكترونيات  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   52908 ورقم قيد   111332  محل فرعى  

عن اضافه نشاط : التوريدات العموميه / تجاره اللكترونيات وانظمه التصالت والكاميرات على ان تم ممارسة 

النشاط داخل مدينة العبور فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1498 لسنه 2001 و 142 لسنه 2002  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل B 37 - الدور الول مول الجامعه - الشروق
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6 - الخلود للستثمار العقارى واعمال الديكور لصاحبها عبدالمؤمن احمد خليل منصور  قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع   53450 ورقم قيد   191961  محل فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 

1   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 2   تخطيط واقامة وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات 

العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(   انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 3   

اقامة وتشغيل مكتب خاص باعمال التصميم الداخلى والديكور 4   المقاولت العامه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 72 وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه او المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة المقر 

الثانى فى العقار رقم)9(شارع صلح الدين-المفترق-

7 - الخلود للستثمار العقارى واعمال الديكور لصاحبها عبدالمؤمن احمد خليل منصور  قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع   53450 ورقم قيد   191961  محل فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 

1   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 2   تخطيط واقامة وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات 

العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(   انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 3   

اقامة وتشغيل مكتب خاص باعمال التصميم الداخلى والديكور 4   المقاولت العامه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 72 وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه او المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى عماره رقم 4 - الدور الرابع علوى - تقسيم موريس دوس ش ممتاز نصار خلف بنك القاهره -

8 - محمد عبدالغنى حسين حسن لصاحبها محمد عبدالغنى حسين حسن  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   

53579 ورقم قيد   171347  محل فرعى  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :- تجارة الجمله والتجزئة 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده* نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :- انشاء وإدارة وتشغيل 

المطاعم الثابته * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة 

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

محافظة القاهرة افتتاح الفرع 7 شارع يوسف عباس - مدينة نصر

9 - مصطفى خليل لتصنيع اكياس البلستيك لصاحبها مصطفى محمد خليل ابراهيم  قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع   54618 ورقم قيد   174527  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس والشنط البلستيكية مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم 2/13 المنطقه الصناعية الحرفيه ج مدينة بدر
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قيود الشركات

1 - كينج ضم فرنتشر King Dom Furniture شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47211 ورقم قيد  190598    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول والثاني فقط من المصنع رقم 482 - منطقه الصناعات الصغيره )

الورش( -

بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه-التجمع الثالث -

2 - وارنينج للمقاولت والتوريدات Warning شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47212 ورقم قيد  190599    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  توريد 

حديد التسليح والسمنت والزلط والرمل والسن والصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع  

الورق والكرتون والبلستيك والملبس والقمشة والدوات الكهربائية وادوات السباكة والدوات المكتبية وقطع 

غيار  السيارات والمعدات واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها واجهزة المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث 

المعدنى والخشبى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شارع الشال متفرع من شارع صلح الدين-بجوار ورشة السيد السيد محمد -

3 - بى اتش أر لخدمات التعهيد PHR Services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47214 ورقم قيد  190600    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  تقديم خدمات التعهيد )الوت سورسينج(  الحاق العمالة المصرية بالداخل  التوريدات العمومية  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 19 شارع شمال سيناء 1-متفرع من شارع الخمسين-زهراء المعادى -

4 - سانتيكس للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47215 ورقم قيد  190601    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - ادارة 

وتشغيل وتأجير المستودعات والمخازن  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 ش حسن افلطون -ارض الجولف -
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5 - فور بيشنت للصناعات الدوائية For patient pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47218 ورقم قيد  190602    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 74 ش 9 -

JOKER FACTORY FOR WOMEN 's    6 - شركة مصنع الجوكر للملبس الحريمي و الطفالي

AND children's clothing شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47222 ورقم قيد  190603    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الحريمي والطفالي  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية شارع عبد الهادى الطنطاوى - منشية عبد المنعم رياض -

7 - نايترو - جي للتوريدات العمومية Nitro - G شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47224 ورقم قيد  190604    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة 

والكافتريات والكوفي شوب  - تقديم خدمات النظافة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 - ش 45 - قسم 

مدينة نصر - مشروع اسكان 12 فدان - شرق المنطقة السادسة

- الحي الثامن -
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8 - المحميه للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47230 ورقم قيد  190605    مركز عام  عن  التطوير العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 10 ش سميح مبارك خلف 

مستشفى الرمد -

9 - إي وان اوربت لستصلح الراضي E 1 Orbit شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47232 ورقم قيد  190606    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - فيل 252 - الياسمين 3 - التجمع الول -

10 - ليالى الشرق للكافيتريات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47235 ورقم قيد  190607    مركز عام  عن ادارة المطاعم والكافتريات.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج الفتح 3-

شارع ابناء سوهاج متفرع من شارع ال 27 -النزهة 2 - -

11 - شميز جروب للمعادن Shmz Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47237 ورقم قيد  190608    مركز عام  عن - تجارة وتسويق جميع انواع المعادن والتصنيع 

لدى الغير  - تشكيل المعادن لدى الغير  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - التوكيلت التجاريه.  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 134 شارع جسر البحر - الساحل -

33 - كاربل للزيوت الصناعيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47305 ورقم قيد  190636    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط و تعبئه الزيوت البتروليه و 

مشتقاتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 81 ش البستان- المعصره -
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12 - تو ناتيورال للمكملت الغذائية TO NATURAL FOR FOOD SUPPLEMENT شركة  رأس 

مالها 19,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47239 ورقم قيد  190609    مركز عام  عن 

تجاره وتوزيع وتوريد وتسجيل الدويه الطبيه والبيطريه والمستلزمات الطبيه والبيطريه ومستحضرات التجميل 

والمكملت  الغذائيه والمصال واللقاحات والكيماويات الطبيه وغير الطبيه عدا الخطره منها والمنظفات 

الصناعيه والمبيدات والعطور  واغذيه الطفال والغذيه الخاصه والمستحضرات العشبيه والطبيه و 

مستحضرات واضافات العلف السائله والبودرات  والبرمكسات والتعبئه والتغليف والتصنيع لدى الغيرلكل ما 

سبق  - التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه مع مراعاه احكام القوانين  واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش الخشيد - المنيل الروضة - شقة رقم 1 -

13 - جويا للخدمات الطبية Joya Medical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47240 ورقم قيد  190610    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد الدوية والمكملت 

الغذائية والمطهرات والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات  والجهزة الطبية وتصنيع كل ما 

سبق لدى الغير. -تجارة وتوزيع وتوريد الجهزة الرياضية -  إدارة الصيدليات.   التصدير.   ادارة مخازن 

ومستودعات الدوية عدا مخازن الكيماويات الخطرة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع عبدالغنى محمود-الخلفاوى -

14 - جلمور دنور )نورهان يسرى( Glamour Dnour شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47253 ورقم قيد  190617    مركز عام  عن تصدير وتوريد منتجات العناية 

بالبشرة والجسم والشعر ومستحضرات التجميل والصابون والمكملت الغذائية.  التصنيع لدى الغير.  تسويق 

المنتجات بكافة انواعها.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 شارع برهان - شارع حيدر -

15 - القيمه الماليه للستشارات Money Value For Consultation شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47254 ورقم قيد  190618    مركز عام  عن تقديم الستشارات )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ 

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

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 الدور الثانى شارع 

الشهيد محمد يوسف القاضى

Page 55 of 1587 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

16 - عمرو عبد ا عبد الوهاب غنيم البتانوني وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47257 ورقم قيد  190619    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه للحاصلت الزراعية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشطة خارج قانون الستثمار 72 

/2017 :  - التصدير  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة 8 - قطعة رقم 342,341 - المنطقة 11 

-

17 - شبكة المبانى الحديثة لتجارة مواد البناء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47272 ورقم قيد  190620    مركز عام  عن التطوير العقارى.  تجارة مواد البناء.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة المنوفية مكتب رقم 6 - عماره 4 - المنطقة الولى -

18 - ستاندج ايجيبت للستثمار التجاري STANDAGE EGYPT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47275 ورقم قيد  190621    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  التصدير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 33 ش قصر النيل -

19 - الحسينى للستثمار التجارى ElHusseini for investment شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   01-08-2022 برقم ايداع    47276 ورقم قيد  190622    مركز عام  عن تجارة الجمله والتجزئة  -

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  تقديم الستشارات في مجال التوظيف)فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -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.  ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  المقاولت العامة والمتخصصه 

والمتكامله  -تأجير السيارات عدا التأجير التمويلى والليموزين  -الصيانه المتنقله للجهزة اللكترونية  -الصيانه 

المتنقلة لللت والمعدات  -مقاولت اعمال التشطيبات  -توريد قطع غيار اللت والمعدات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 1 ش دكتور ابراهيم ابوالنجا-امتداد عباس العقاد -
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20 - دواء مصر للمستحضرات الصيدلنية DAWAA MISR PHARMACEUTICAL شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47277 ورقم قيد  190623    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب 

الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة 

والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  

• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع محمد 

حسنين هيكل متفرع من شارع عباس العقاد -

21 - آر إف فينتشرز لريادة العمال RF Ventures شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47278 ورقم قيد  190624    مركز عام  عن حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش حسين كامل سليم -

41 - أر.أى.واى.أى.أن للزجاج R.A.Y.A.N GLASS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47355 ورقم قيد  190654    مركز عام  عن تصدير الزجاج.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 2 - عماره 2 ص - شارع محمود رزق - عمارات مصر الجديدة -
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22 - ابدأ للستشارات البيئيه و الخدمات الصناعيه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47281 ورقم قيد  190625    مركز عام  عن نقل و تداول المواد الخطره و المخلفات الزراعيه 

و مخلفات الهدم و البناء  و ل يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ) الداخلى – الدولى ( و المهمات 

و خدمات النقل داخل القطر  المصرى او خارجه ال بعد سجل الناقلين و استخراج الترخيص اللزمه بمزاوله 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى و الدولى  - تقديم الستشارات فى مجال الخدمات البيئيه والصناعيه 

و فى مجال السلمه و الصحه المهنيه و اشتراطات الحمايه  المدنيه  و فى مجال التعدين و البحث و استغلل 

الخامات و المعادن )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  القانونية والستشارات 

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

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق  رأس المال 

ولئحته التنفيذية(  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  التخلص المن للمخلفات الصلبه و السائله  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة فيل 307 - جنوب الكاديميه ج- التجمع الخامس-

23 - جى تى جى أل ترانسبورت سيرفيز جى إم بى إتش GTGL Transport service GMBH شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47286 ورقم قيد  190626    مركز 

عام  عن النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  -تقديم خدمات الشحن الجوى والبرى والبحرى  -ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى -الدولى(والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي  والدولي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 46 ش حبيب شلبى-خلف المستشفى القبطى -

24 - تي اند بي للتجارة والتوزيع T & B شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47289 ورقم قيد  190627    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية خلف مدرسة حصة مليج العدادية - حصة مليج -

25 - المدنى لتجارة قطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47290 ورقم قيد  190628    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش زكى-

التوفيقية-وسط البلد - -
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26 - راق للبرمجيات والتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47291 ورقم قيد  190629    مركز عام  عن انشطة قانون 72 :   - أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

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

انشطة خارج قانون 72 :  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم C3 بالعقار رقم 6 ش محمد النادى -

27 - سينرجي للتدريب Synergy Training شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47294 ورقم قيد  190630    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 14 ش حسن بدران - من ش حسين هيكل - المنطقة السادسة -

28 - عبدالرحمن رأفت اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47295 ورقم قيد  190631    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المخابز اللية لتصنيع المواد الغذائية من 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 1 - القطعة رقم 1754 - الحي الول - الهضبة 

الوسطى -

29 - احمد عبدا محمد المصرى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47296 ورقم قيد  190632    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاءات المعدنيه 

ولتشكيل وتشغيل المعادن والمبانى السابقه التجهيز  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 9 سوق 

المنطقه السكنية الرابعه -

55 - أر تى إس للخدمات التكنولوجيه R T S TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 50,000,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47410 ورقم قيد  190674    مركز عام  عن التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العموميه وعلى الخص تجاره وتوريد مستلزمات . السيارات  

تصميم واداره المواقع اللكترونيه عبر النترنت   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 254 التسعين الشمالى
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56 - اس جى سى للمطاعم والتجارة العامة شركة  رأس مالها 3,500,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47436 ورقم قيد  190675    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ة محل رقم 52 بالمركز 

التجارى السيزون بارك - بالقطاع الرابع - مدينتى -

30 - سى فاليوز للتحول الرقمى CVALUES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47297 ورقم قيد  190633    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  • صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , 

وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • التصالت 

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

والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية,  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون.  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

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

نقل تكنولوجيا المعلومات .  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني .   • نشاط خارج ق 72 :  • التسويق اللكترونى عبر النترنت  • تقديم الستشارات في مجال العمال 

و التحول الرقمى )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  القانونية والستشارات 

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

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق  رأس المال 

ولئحته التنفيذية(  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور الثالث - جرين تاور - قطعه 305 - ش التسعين - المنطقه 2-

31 - أتش أند ام فيرو للستثمار التجارى H&M Pharaoh شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47299 ورقم قيد  190634    مركز عام  عن - تجارة الجمله والتجزئة  - 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 128 ش ممدوح سالم -بجوار ارض المعارض -
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32 - كسبانه للتوزيع و التوكيلت التجاريه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47302 ورقم قيد  190635    مركز عام  عن توزيع المواد الغذائيه و الورقيات و المنظفات  

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش محمد رزق -

34 - اللؤلؤه للحلول اللوجستية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47325 ورقم قيد  190646    مركز عام  عن النقل البرى والبحرى الداخلى والدولى للبضائع )عدا النقل 

السياحى(  -الشحن البرى والبحرى والجوى الداخلى والدولى للبضائع.  -ول يتم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب أوالبضائع )الداخلى -الدولى(والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي  والدولي.  -

تقديم الخدمات اللوجستيه من التخليص الجمركى  -التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالعقار رقم 5-ش زكى 

المهندس -

35 - روك لتجارة الجملة والتجزئة ROCK شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47327 ورقم قيد  190647    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني فوق الرضي - 

بالعقار رقم 42/24 عوايد - شارع انابيب البترول - تقسيم الورش الصناعية -

36 - النورلين لساحات النتظارAlnourlen شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47328 ورقم قيد  190648    مركز عام  عن إدارة وتشغيل الجراجات وساحات انتظار 

السيارات.  التوريدات العمومية.  التصدير.  إدارة الكافيهات والسوبر ماركت.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 شارع جسر 

السويس -

37 - اتش تو اس تو فارما H2S2 Pharma شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47329 ورقم قيد  190649    مركز عام  عن - تصنيع الدوية والمستلزمات الطبية لدى الغير  

- توزيع الدوية والمستلزمات الطبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 ش زكي -

Page 61 of 1587 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

38 - فانيتي فارما Vanity Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47331 ورقم قيد  190650    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش احمد فخري - متفرع من ش النصر -

39 - صن اند ست لللعاب المائية SUN AND SET FOR WATER GAMES شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47333 ورقم قيد  190651    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل وامتلك مارينا اليخوت ومراكز الغوص ومراكز اللعاب المائية والنشطة البحرية ) الكوا سنتر 

- الكايت  سيرف - الويندسيرف - اللواح الشراعية( ومراكب ويخوت السفاري  ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل وامتلك الوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق 

الحصول لها على تراخيص  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر شقة رقم 6 - الدور الثالث - عقار رقم 407 - طريق عرابية - 

امام فندق بيروت -

40 - البركة لعمال الطرق ALBARAKA ROADWORKS COMPANY شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47334 ورقم قيد  190652    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  مقاولت اعمال الحفر والردم  مقاولت اعمال رصف وانشاء الطرق  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور التاسع - 17 ب عمارات العبور - صلح سالم -
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CAIRO SEVEN FOR DIGITAL  42 - كايرو سفن للتحول الرقمي والمساحات العلنية

TRANSFORMATION AND ADVERTISING SPACES شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47364 ورقم قيد  190656    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  13 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  14 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  15 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنية  اصدار 

النشرات غير الدورية  التسويق اللكتروني عبر النترنت  تنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات  التوريدات 

العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - 

1003 ش كورنيش النيل - الملك الصالح -

43 - الفتح للبواب المصفحة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47365 ورقم قيد  190657    مركز عام  عن تجارة البواب المصفحة وأبواب الغرف.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البواب المصفحة وأبواب الغرف.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 أ شارع 16 -جمعية 6 اكتوبر-قسم السلم ثانى -

44 - بروك وودز للتسويق العقاري BROOKWOOD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47366 ورقم قيد  190658    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة الدور التاسع - شقة 95 -24 ف35 -الشطر السابع - زهراء المعادي -
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45 - سلطان الشن للنتاج الفني Sultan El Shan Production شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47367 ورقم قيد  190659    مركز عام  عن 1- النتاج الفنى – 

انتاج مصنفات غنائية – انتاج مصنفات سمعية وسمعية بصرية بكافة اشكالها وانواعها وصورها .  2- النتاج 

الفنى – انتاج وتوزيع الفلم السينمائية – انتاج وتوزيع المسلسلت التليفزيونية ومسلسلت الراديو – وانتاج  

البرامج التليفزيونية والذاعية – انتاج المسرحيات والغانى بكافة اشكالها وانواعها وصورها  3- انتاج العمال 

الفنية للصوتيات والمرئيات بكافة اشكالها وانواعها وصورها.  4- التجهيزات الصوتية بكافة اشكالها وانواعها 

وصورها.  5- تملك وادارة وتشغيل وتجهيز وانشاء استوديوهات الصوت والموسيقى بكافة اشكالها وانواعها 

وصورها فيما عدا  تملك استديوهات البث الذاعى  6- انتاج وتملك وادارة وتشغيل وانشاء المحتوى اللكترونى 

بكافة اشكالها وانواعها وصورها.  7- تملك وادارة وتشغيل وانشاء المواقع اللكترونية بكافة اشكالها وانواعها 

وصورها.  8- التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت بكافة اشكالها وانواعها وصورها.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 255 حي النرجس - التجمع الخامس -

46 - كوزى هوم للتسويق العقارى Cozy Home شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47368 ورقم قيد  190660    مركز عام  عن التسويق العقارى.  المقاولت 

العامة و المتخصصة و المتكاملة.  التوريدات العمومية.  اقامة وتنظيم وادارة وتشغيل وتجهيز المؤتمرات 

والفعاليات والمعارض )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10006 - المعراج العلوى - شارع الكورنيش -

47 - احسن خدمة للستشارات Best Service شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47369 ورقم قيد  190661    مركز عام  عن - تقديم الستشارات فى مجال 

الموارد البشرية والدارية والمالية والتدريب )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة 

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

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . 

)  - التوريدات العمومية  - النقل البرى الجماعى الداخلى للركاب  وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و 

البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد ??  القيد بسجل الناقلين و استخراج 

التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل 

تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 بيتشو سيتى -زهراء المعادى 

-
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48 - اوراين ترافيلر للستثمار السياحى ORION TRAVELLER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   01-08-2022 برقم ايداع    47370 ورقم قيد  190662    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 

لسنه 2017 :  -اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع  -إقامة وتشغيل المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم.  -إقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  -السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما  

يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  -السياحة البيئية, 

وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  المتميزة  

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  -أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  

-إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :  -الوساطه فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات 

الغير حكومية.  -ادارة وتسويق المطاعم السياحية  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -تسويق كافة البرامج 

السياحية )فيما عدا حجز الفنادق وتنظيم الرحلت(  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 297 عمارات النرجس - التجمع الخامس - الدور 

الثالث -

49 - لوكسرترونيك LUXORTRONIC شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47372 ورقم قيد  190663    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت العمال الكهربائية 

واللكتروميكانيكية  التصدير  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - شقة 9  -7 شارع ماهر - 

العباسية -
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GHALY GROUP EG FOR  50 - شركة مجموعة غالي اي جي للتطبيقات والمواقع اللكترونية

APPLICATIONS AND WEBSITE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47383 ورقم قيد  190667    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  - أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  : انشطة 

خارج قانون الستثمار 72  تصميم وانشاء المواقع اللكترونية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع وهدان -

51 - أشور لتجاره و تصنيع الكرتون ASHOUR شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47387 ورقم قيد  190668    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  اقامه و 

تشغيل مصنع لصناعه و طباعه الكرتون و مواد التعبئه و التغليف  النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر 

للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.  و ل يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ) الداخلى – 

الدولى ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر  المصرى او خارجه ال بعد سجل الناقلين و استخراج 

الترخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى و الدولى  تجاره الجمله والتجزئه و على 

الخص تجاره الجمله والتجزئه للكرتون .  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم  : نشاط خارج ق 72  التوريدات العموميه  الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 43 ش الليث - من جسر السويس-

52 - إرتقاء للتعمير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47392 ورقم 

قيد  190671    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات العمومية  مقاولت اعمال النشاء و التعمير  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة قطعه 113-15 ش احمد موسى ) مونافو سابقا ( حوض 25 -

53 - تو.جى.ايه لدارة المشروعات 2G.A For Project Management  شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47397 ورقم قيد  190672    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  التصنيع لدى الغير  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات الصيانة للمبانى 

والمنشات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 2 شارع عبدربه عبدالسلم-الفرنوانى-شبرا الخيمة اول -
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54 - محمد الحورانى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47400 ورقم قيد  190673    مركز عام  عن : انشطه قانون 72  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -تجاره الجمله 

والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -الستيراد 

والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس 

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

المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 4-ش 151 -الدور 12 -

57 - دكتور احمد عجور للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47437 ورقم قيد  190676    مركز عام  عن إدارة المشروعات الهندسية  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

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

العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  اعداد التصميمات الهندسية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 ب شارع 

انور المفتى -

SPACE FOR WHOLESALE TRADE AND  58 - سبيس لتجارة الجملة والتوزيع

DISTRIBUTION شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47439 

ورقم قيد  190677    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -التسويق والترويج لراضي 

المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  -إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  -إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  

-تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -سلسل المداد في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

-وتشغيلها والتدريب  عليها.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - قطعة 114 - 

حى 4/3 - التجمع الخامس -
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59 - العرين لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

47441 ورقم قيد  190678    مركز عام  عن تجاره و توزيع مستحضرات التجميل  تصنيع مستحضرات 

التجميل لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مربع 1178 - ق 1- عماره ج 1-

60 - لبيد للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47442 ورقم قيد  190679    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شارع السفلت - بجوار عمارات ابو عجور - ابو صير -

61 - توينتى وان إيت للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47443 ورقم قيد  190680    مركز عام  عن التسويق العقارى.  تقديم الستشارات فى مجال 

الستثمار العقارى والستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة 

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

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . 

)  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 33 - هليوبوليس جاردنز - الدور 

الثانى - شيراتون -

62 - أوه في أي أوه للتجارة والتوزيع OVEO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47446 ورقم قيد  190682    مركز عام  عن تجارة وتوزيع العطور  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور الرضي - ق 12 زيزينيا - السكان العائلي - التجمع الخامس -

63 - تكنو باند اكس للعمال التجارية  Tecno Band X شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47449 ورقم قيد  190683    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الجهزة 

الكهربائية وأجهزة الهاتف المحمول  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 ش مجلس الشعب -
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64 - اى دى للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    47480 ورقم قيد  190684    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

ومقاولت انشاء وصيانةالطرق والساسات والنشاءات المعدنية.  • ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.  • 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 127 حى الياسمين - المنطقة السابعة - التجمع الول

65 - أم دى يو لدارة المشروعات M D U شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    47486 ورقم قيد  190685    مركز عام  عن - التوريدات العمومية .  - 

التصدير.  - إدارة المشروعات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 90 ش حسن المامون - المنطقة السادسة

66 - ابراهيم عبدالعال وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47530 ورقم قيد  190688    مركز عام  عن - التجارة اللكترونيه عبر النترنت  - تجارة الحذية بكافة 

انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 16 ش الجمهورية من فايده كامل -

67 - اعتماد للمستلزمات المنزلية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47532 ورقم قيد  190689    مركز عام  عن تجارة المستلزمات المنزلية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش فتح ل علي 

-

68 - كى أم أى المحدودة للتصالت KMI Telecom limited شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47533 ورقم قيد  190690    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  -تجارة الجمله والتجزئة باحدي المناطق 

النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  -انشطة خارج قانون 72 :   -إقامة وتشغيل وإدارة مركز اتصالت)كول 

سنتر(  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 92 امتداد ابراج المل-طريق الوتوستراد -
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69 - البواسل للحاق العماله شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47535 ورقم قيد  190691    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية سندبيس بجوار 

مسجد العسيلى -

70 - سرحان للتنمية الزراعية SARHAN FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT شركة  

رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47536 ورقم قيد  190692    

مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -المقاولت 

العمومية  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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية ش الجلء-امام قسم ثانى طنطا 

-

71 - فور ويلز للشحن الداخلي Four Wheels for Trucking Service شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47537 ورقم قيد  190693    مركز عام  عن 

الشحن والنقل الداخلي البري للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل 

البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية عرب الصوالحة - بجوار مسجد الهضيبي -
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72 - علم بلست ALLAM PLAST شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    47538 ورقم قيد  190694    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 :  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  نشاط خارج قانون 72 لسنخ 2017 :   -التصنيع لدى الغير  

-التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة المنوفية ق 178 - المنطقة 14 -

1222 - أر إف للستشارات التكنولوجيه RF Technologies Consulting شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54791 ورقم قيد  192250    مركز عام  عن - 

بيع وصيانة النظمة التكنولوجيه.  - تقديم الستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تقديم خدمات الدعم الفني للمشروعات في مجال تكنولوجيا 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش السباح عبدالمنعم - الحي السابع -

1223 - عمار العالميه للتشطيبات و الديكور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54792 ورقم قيد  192251    مركز عام  عن المقاولت العامه  مقاولت اعمال التشطيبات و 

الديكور  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  الستثمار العقارى  التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 عباس العقاد-
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73 - ايليت ميجا ميدسين جروب ELITE MEGA MEDICINE GROUP شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47539 ورقم قيد  190695    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب 

الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة 

والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  

• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع محمد 

حسنين هيكل متفرع من شارع عباس العقاد - الدور الرابع - شقة 41 -

74 - احمد مصطفى لدارة المطاعم و الكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47541 ورقم قيد  190697    مركز عام  عن اقامة وتشغيل استديو تصوير فوتوغرافى ماعدا 

التصوير تحت الماء  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وقاعات الفراح  - مقاولت تجهيز 

الملعب  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القليوبية ش ابو حشيش - متفرع من ش كلية التجارة -

BLUE BIRD FOR EXPORT & 75 - الطائر الزرق للتصدير والتوكيلت التجارية

COMMERCIAL AGENCIES  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    47542 ورقم قيد  190698    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 7-بالدور الرابع بعد الرضى-بالعقار 64 

-شارع خيرى الدالى- -
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76 - مينيتس للتجارة اللكترونية MINUTES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47543 ورقم قيد  190699    مركز عام  عن التجارة اللكترونية.  التسويق اللكترونى.  

تصميم وانشاء وادارة المواقع اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

وتداول البيانات .  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -التصالت وخدمات النترنت .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية شارع الدلتا - بجوار مستشفى الشفاء - قسم شبين القناطر -

77 - ادفانسد كير لمعالجه المياه و الخدمات المتكامله ADVANCED CARE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47544 ورقم قيد  190700    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  التسويق الكترونى عبر النترنت  - إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما  ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و 

ثقافية  تطهير و تعقيم و صيانه خزانات المياه  تركيب و صيانه فلتر و انظمه معالجه المياه  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 3 ش عباد الرحمن - من ش مؤسسه الزكاه -

78 - تريو ام للحلول الذكية Trio M Smart Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47550 ورقم قيد  190706    مركز عام  عن تطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي .   -أعمال تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها .   -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   -

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -

تطوير وتصميم وصيانة انظمة التحول الرقمى.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  -صيانة اجهزة الحاسب اللى 

والنظمة التكنولوجية.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 382 شارع 

زهراء مدينة نصر-قسم اول مدينة نصر -

79 - موفرز للتسويق العقارى Movers شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    47551 ورقم قيد  190707    مركز عام  عن التسويق العقارى.  مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكور.  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 19 - شقة رقم 3 - اللوتس 

الجنوبية - المنطقة 11 - الدور الرضى - التجمع

الخامس -
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80 - تريدنج اند مور للتعمير  Trading and More For Construction شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47556 ورقم قيد  190709    مركز عام  عن 

- المقاولت العموميه  - مقاولت رصف الطرق والكبارى  - مقاولت اعمال الهدم والزاله  - استغلل المحاجر  

- ادارة وتشغيل المطاعم الثابته والكافيهات  - القيام بأعمال الرفع المساحى  - التوريدات العمومية  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  اقامة و تشغيل محطات لخدمة وتموين السيارات  

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  تجارة الحبوب والغلل والمحاصيل الزراعيه  تقديم الستشارات 

فى مجال التعمير )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 792 

شارع التسعين الجنوبى - الندلس 2/2 امام كومباوند مافيدا - التجمع الخامس

81 - ترانسكوم وورلد وايد ايجيبت للكول سنتر Transcom Worldwide Egypt شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47557 ورقم قيد  190710    مركز عام  عن • 

اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  • إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة 

والمعلومات المكتوبة  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها وعلى الخص تطبيقات  التصالت الخاصة بالكول سنتر.  • أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  في مجالت التصالت الخاصة 

بالكول سنتر  • اتناج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات في مجالت التصالت 

الخاصة بالكول سنتر  • انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها في مجالت التصالت الخاصة 

بالكول سنتر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الداري بالقطعة رقم )B2210( القرية الذكية - الكيلو 28 طريق القاهرة 

اسكندرية

82 - معماركم لنشاءات وتطوير الطرق شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    47561 ورقم قيد  190712    مركز عام  عن -المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  -مقاولت 

انشاء وتطوير الطرق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 17 - ق 7 - المنطقة التاسعة - مدينه نصر اول -
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83 - إنفكتا مودلينج للعمال الفنية INVICTA MODELING شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47562 ورقم قيد  190713    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  تقديم الستشارات فى مجال الكاستينج )تجارب الداء( وفى مجال الزياء)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  القيام باعمال المونتاج وكافة العمال الفنيه من )تصوير- 

صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف -  تصحيح ألوان(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الرحاب - القاهرة الجديدة - 

عمارة 4 - مجموعة 63 - شقة 11 -

84 - هانى توفيق كونسيلتنج جروب شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47567 ورقم قيد  190714    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

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.  ادارة المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش محمد 

مندور - المنطقة السادسة بلوك 53 - مدينه نصر اول -الدور الول علوى -

85 - استهداف للدعاية والعلن ESTIHDAF FOR ADVERTISING شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47597 ورقم قيد  190716    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   اقامة وتشغيل 

مطبعة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 31 برج الخلص - محمد المقريف - متفرع من شارع حسن المأمون -

86 - ميديا ستريت للتسويق اللكترونى Media Street For Digital Marketing شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47599 ورقم قيد  190717    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التسويق اللكترونى.  التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا.  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 7 شارع وهدان -
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87 - وايت جودز للصناعات الهندسية WHITE GOODS ENGINEERING INDUSTRIES شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47601 ورقم قيد  190718    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتجميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بكافة انواعها واشكالها 

والبوتاجازات  والفران والسخانات والثلجات والغسالت واسطوةانات الغاز والمنظمات والميكرويف والجهزة 

اللكترونية بكافة  انواعها واشكالها وصناعة البلستيك وتشكيل المعادن بكافة انواعها واشكالها والقيام بكافة 

اعمال التعبئة والتغليف  لكافة المنتجات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 2 - عماره 90 - مجاورة 98 -

88 - آيجن للمواقع اللكترونية Eigen For Websites شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47603 ورقم قيد  190719    مركز عام  عن تصميم وإنشاء المواقع 

اللكترونية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - 17 امتداد 

المل - اوتوستراد المعادى -

89 - أبروتش ميديا للنتاج الفني وصناعة المحتوىApproach Media شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47606 ورقم قيد  190721    مركز عام  عن النتاج الفنى 

والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية وصناعة المحتوى الفني  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 نموذج 4 - السوق الشرقي 

- الرحاب -

90 - برودكس للتسويق اللكترونى PRODUCKS شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47641 ورقم قيد  190722    مركز عام  عن - الدعايه و العلن بكافة 

الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  -التسويق اللكترونى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ق 10 - بلوك 14/18 الحى 

التاسع -

91 - أر أن بي للستثمار العقاريR N B شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47642 ورقم قيد  190723    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  - التسويق العقاري  تنظيم 

المعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 401 المبنى الداري رقم 424 القطاع الثالث - مركز المدينة - ش التسعين -
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92 - فيميد جروب لمستحضرات التجميل vimed group شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47643 ورقم قيد  190724    مركز عام  عن توزيع و تسويق و تجاره الدويه 

البشريه و المكملت الغذائيه و مستحضرات التجميل و تصنيع كل ماسبق لدى الغير و  تسجيل كل ماسبق لدى 

الجهات المختصه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تجاره الجهزه الطبيه  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 59 ش ابو 

الفضل - مدينه السعاده-

93 - يويا للتجارة العامة والتوزيع وتجارة الليكترونيات وتقديم خدمات الشحن والتصدير شركة  رأس مالها 

650,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47647 ورقم قيد  190727    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة الليكترونيات  - الشحن البحري والجوي للبضائع  - 

التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 6ش بهجت علي -

 EXCEPTION FOR COMMERCIAL AGENCIES 94 - اكسبشن للتوكيلت التجاريه ش .ذ.م.م

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47662 ورقم قيد  190728    

مركز عام  عن البيع بالعموله  التوريدات العموميه  توريد المواد الغذائيه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة رقم 70 ش جوزيف تيتو -الدور 5- شقه 9-

95 - هانى انور مكارى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47678 ورقم قيد  190729    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكيماويات الخاصه 

بالبويات وخلطها وتعبئتها وانتاج الكيماويات واللوان والصباغ اللزمه  لصباغة وانتاج المواد النسيجيه 

ومصنوعاتها وتصنيع بولى فينيل استات هوموبوليمر - بولى فينينل اسيتات كوبوليمر استرين  دى بيوتيل 

فيثالت - PVC اكريلك - غراء احمر)نيوبرين(- غراء  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعه 379 -

المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ 6 -العاشر من رمضان

101 - اس كيه ادفرتايزينج SK ADVERTISING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47696 ورقم قيد  190737    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع شجرة الدر - الزمالك -
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RITTAL ELECTRICAL AND IT  96 - ريتال للنظمة الكهربائية و تقنية المعلومات ش.ذ.م.م

SYSTEMS LLC شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47679 

ورقم قيد  190730    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و على الخص 

تجاره النظمة الكهربائية و انظمة تقنية المعلومات  التوريدات العمومية  تقديم خدمات الدعم الفنى للشركات  

تسويق المنتجات  اعداد الدراسات التسويقيه  تقديم الستشارات التجاريه و الداريه )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم 9 الشقه رقم 939 - الدور التاسع 

عماره اليموبيليا - 25 أ- ش شريف باشا -

97 - بولند كوزمتيك Boolnd Cosmetic شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47683 ورقم قيد  190732    مركز عام  عن تجارة مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة عمارة 13 - المرحلة الولى أ/ب - مدينة 15 مايو -

98 - المعادى لدارة المشروعات التجارية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47692 ورقم قيد  190734    مركز عام  عن - ادارة المشروعات التجارية.  - ادارة وتشغيل 

المراكز التجارية والهايبر ماركت.  - ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيتريات.  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 148 ش 9

99 - جوليكير لتصنيع وتعبئة المنظفات والملمعات  Jolycare شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   02-08-2022 برقم ايداع    47693 ورقم قيد  190735    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وخلط وتعبئة المنظفات والملمعات ومواد المحافظة على السطح المختلفة والمعطرات  ومواد التطهير 

وكافة مستلزمات النتاج لما سبق  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - 

التصدير  - التسويق  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - اقامة وتشغيل 

منافذ لبيع منتجات الشركة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش رشدي -

100 - رير للتسويق العقارى Rare For Realestate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47694 ورقم قيد  190736    مركز عام  عن التسويق العقارى  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 30 عمارات العبور -صلح سالم -
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102 - فازه ايجيبت للواح الكلدينج شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    47697 ورقم قيد  190738    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع الواح 

اللومنيوم )الكلدينج( ومستلزماتهم  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 بلوك 35 -المنطقه العاشره

103 - أوضة شير OUDA SHARE شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    47708 ورقم قيد  190739    مركز عام  عن تاجير الوحدات الفندقية و السكنية  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 28 ش مكرم عبيد

104 - اركيديا للستشارات Arkadia Consultancy شركة  رأس مالها 249,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47710 ورقم قيد  190740    مركز عام  عن - تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعادة هيكلة الشركات من الناحيه الداريه فقط  

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  تشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  - تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات  - تشغيل وادارة المولت 

والمحلت التجاريه  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - تصميم وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من  الجهات المعنية .  - إدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - ادارة المناطق التكنولوجيه والحضانات 

العلمية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة مبنى ادارى رقم 5 منتجع زيزينيا -التجمع الخامس -القاهره الجديده اول -

105 - شركة العقرب لخدمات رجال العمالscorpion businessmen services شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47711 ورقم قيد  190741    مركز عام  عن 

تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  اقامة وتنظيم المؤتمرات  

الوساطة في انهاء الجراءات امام الجهات غير الحكومية  تقديم خدمات التخليص الجمركي  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش حسن الشريف - امتداد 

حسن المأمون -
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106 - سكيلزا كيو للبحاث التسويقية Skillza Q شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47737 ورقم قيد  190745    مركز عام  عن - تطوير تكنولوجيا برامج التعليم  

- التسويق اللكترونى عبر النترنت  - تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد الدراسات والبحاث التسويقيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 47 شارع التسعين 

الشمالى -التجمع الخامس

107 - سولر برايم للطاقه الشمسية Solar Prime شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    47757 ورقم قيد  190746    مركز عام  عن تصميم وادارة وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف مصادرها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2ش على امين

108 - هاى ساينتفيك للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

47772 ورقم قيد  190749    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 33 أ مكتب 1-بالدور الثانى-شارع 

خسرو باشا -

109 - السمرا والشقرا لزيوت الشعر ALSAMRA W ALSHAQRA شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47775 ورقم قيد  190750    مركز عام  عن تجارة زيوت الشعر  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الغربية 8شارع منصور -شارع مكتب العمل

110 - بروسوليد لعمال المتكاملة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47817 ورقم قيد  190751    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  صيانة المبانى 

والمنشات .  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية برج زمزم - 1 ناصية شارع مسجد الرحمن - من 

ش ترعة الشابوري - مدينة الفتح -
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111 - كيين سيوتيكال KeenCeutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    47818 ورقم قيد  190752    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 ش احمد فخري - المنطقة السادسة -

112 - اس تى اى للتصدير S.T.E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47819 ورقم قيد  190753    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة قطعه الرض رقم 35 - منطقه ت - التجمع الثالث -جاردينيا هايتس -

113 - جبر لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47821 ورقم قيد  190754    مركز عام  عن ادارة الصيدليات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 10028 - الدور 

الول - المعراج -
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114 - بلو لين فارما BLUE LINE PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47822 ورقم قيد  190755    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 أ ش حلب - الميريلند-

115 - أوراكلى لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبيةOracle شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47823 ورقم قيد  190756    مركز عام  عن 

تجارة الدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والتصنيع لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة المنوفية العسالته - بجوار صيدلية احمد جمال الدين الجديدة -

116 - هريدي للتجارة والتوريدات Haridy for Trade and Supplies شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47824 ورقم قيد  190757    مركز عام  عن 

تجارة وتوريد العدد واللت والتروس والجنازير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 18 - الدور الخامس - عمارة 129 - 

المجاورة العاشرة - التجمع الول -
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117 - ار اند اس لدارة المحلت التجارية R & S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47825 ورقم قيد  190758    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  تشغيل وادارة المحلت التجارية.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 امتداد رمسيس 2 - مدينه نصر ثان -

118 - بافتس للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47826 ورقم قيد  190759    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 125 - البنفسج 2 - التجمع الول -

119 - حدائق لتجاره وتعبئة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    47827 ورقم قيد  190760    مركز عام  عن تجارة وتوريد المواد الغذائية والحاصلت الزراعية 

وتعبئتها وتغليفها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ش صلح ذو الفقار )يشبك سابقا ) - العباسية -

PERFECT FOR ADVANCED MEDICAL   120 - بيرفكت للحلول الطبية المتقدمة

SOLUTIONS شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47828 ورقم 

قيد  190761    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  المقاولت العامة  

تجارة وتوريد وصيانة الجهزة ومستلزمات المعامل والثاث الطبي والمعملي والمكتبي والمعدني  تقديم خدمات 

الصيانة المتنقلة لصيانة الجهزة الطبية والمعملية ولوازم المختبرات واجهزة الكواشف المعملية  تقديم 

الستشارات في مجال صيانة الجهزة الطبية والمعملية ولوازم المختبرات واجهزة الكواشف المعملية )فيما عدا  

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

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

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 - الدور الرضي 

- فيل 17 - الحي الثالث - المنطقة الرابعة - التجمع الخامس -

القاهرة الجديدة - أول -
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121 - حسام عامر كونسيلتنج جروب شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    47829 ورقم قيد  190763    مركز عام  عن - التوريدات العموميه  - المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه  - توريد وتركيب الرخام والجرانيت بكافة انواعها واشكاله  - التصدير  تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

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

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

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ابراج امتداد المل برج 100 

شقه 92 الوتوستراد -

122 - الماهر للتدريب والستشارات AL MAHER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47831 ورقم قيد  190764    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -انشاء وادارة المواقع والمنصات والتطبيقات اللكترونية.  -القيام باعمال 

البرمجة.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التدريب عن 

بعد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة أ شارع المخابرات - عمارات رئاسة الجمهورية - السواح -

123 - اس واي ديبو لدارة المخازن SY DEPOT شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47832 ورقم قيد  190765    مركز عام  عن تقيم الخدمات اللوجيستية فيما 

عدا النقل والشحن البري  ادارة المخازن  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 14 شارع حلمي المصري - الماظة -

124 - فويل للمقاولت العامة والتوريدات ورصف الطرق شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47833 ورقم قيد  190766    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  مقاولت رصف الطرق  -القيام باعمال التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش المحله الكبرى -

125 - سولو للعاب البلي ستيشن Solo Playstation شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47834 ورقم قيد  190767    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة 

والكافيهات  - ادارة وتشغيل مراكز اللعاب اللكتروني )بلي ستيشن, فيديو جيم(  - عرض المصنفات المرئية 

والسمعية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 17 بلوك 15 - المنطقة السادسة - 46 ش عبد الرازق السنهوري -
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126 - ابس روبو للمحتوى الرقمىapps robo digital شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47835 ورقم قيد  190768    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 109 الدور الرضى عقار رقم 2 عمارات اول مايو 

- طريق النصر -

127 - موتواني ايجبت للكهرباء والميكانيكا Motwane Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    47836 ورقم قيد  190769    مركز عام  عن   توريدات كهربائية 

وميكانيكية  - تقديم خدمات التركيب والختبار والصيانة للجهزة الكهربائية والميكانيكية  - التوريدات العمومية  

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش وهران -

128 - إتش أند إي لخدمات النظافة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47837 ورقم قيد  190770    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  تشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم كافة أنواع المأكولت والمشروبات )عدا الكحولية(  التوريدات العمومية  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 116 ش ال 90 - جنوب الكاديمية - التجمع الخامس -
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129 - سيليوم للبرمجيات Cilium شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47844 ورقم قيد  190776    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

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

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و 

الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  - اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 30 - الحي الرابع - التجمع الخامس -

130 - قصر صنعاء لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 680,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47845 ورقم قيد  190777    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافيهات لتقديم المأكولت والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - عماره 125 البنفسج عمارات - 

التجمع الول

131 - احمد عبد الحكيم منصور عامر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    47846 ورقم قيد  190778    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المناظير 

وجراحات وامراض الجهاز الهضمي والكبد بشرط أن تقدم 10 % سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم 

الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شارع الدكتور أحمد 

المحروقي – بجوار مجمع المصالح -

132 - احمد محمد احمد قاسم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    47849 ورقم قيد  190780    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع جعفر - القللي -
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133 - فارم ايكولوجي سيستم لتحلية المياه Farm Ecology System شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47863 ورقم قيد  190784    مركز عام  عن •انشطة قانون 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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا  للمعايير الفنية والعلمية 

المقررة في هذا الشأن.  •نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017    تحليل المياه والتربه والصرف الصحي 

والصناعي  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - الدور 22- برج 3 - ابراج المهندسين - كورنيش المعادي -

134 - شى لونج باى ريم She Lounge By Rym شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47870 ورقم قيد  190785    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع الميرغنى -

135 - اى.ال.اف للستشارات E.L.F consulting شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47871 ورقم قيد  190786    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  -اعادة الهيكلة الدارية للشركات  -ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -توريد وتركيب المستلزمات التعليمية التكنولوجية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 

مجمع البنوك في التسعين الجنوبى-التجمع الخامس-

142 - فورفرانت للتجارة والتصدير Forefront Trading and Export شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47989 ورقم قيد  190801    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش وهران - متفرع من ش 

الطيران -
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143 - ريتشى جروب للستثمارات الصناعيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47990 ورقم قيد  190802    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المصنوعات الجلديه  : نشاط خارج ق 72  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش النشراح -

136 - يان تشن للتوريدات العمومية Yan Chen For General Supplies شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47901 ورقم قيد  190790    مركز عام  عن - 

التوريدات العمومية  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة قطع غيار أجهزة الكمبيوتر وصيانتها  

- تأجير السيارات فيما عدا الليموزين  - التصدير  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة عقار رقم 11 شارع ابن الرومى - شقة رقم 6 -
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137 - دونا دونى للنتاج الفنى Dona Dony شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    47902 ورقم قيد  190791    مركز عام  عن - النتاج الفنى والتوزيع لكافة المصنفات 

المسموعة والمرئية لحساب الشركة والغير  - إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات 

المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات  النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية  - 

تنفيذ أعمال المونتاج والجرافيك  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تنظيم الحفلت العامة والمهرجانات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية 

)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  تقديم الستشارات الفنية فى مجال غرض الشركة 

)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

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

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 65 بالدور الثانى 

فوق الرضى - 121 شارع شبرا -

138 - يونيتك ايجيبت للمواسير UNITCH EGYPT PIPES شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    47903 ورقم قيد  190792    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع النابيب والمواسير الحديديه والمحابس ومستلزماتها و الدهانات.  - توريد وتركيب وصيانة خطوط المياه 

وتمديدات النابيب والمواسير والمحابس ومستلزماتها.  - تجارة واستيراد وتصدير النابيب والمواسير والمحابس 

ومستلزماتها.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس 

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

المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 39 ش الهرم - محطة مشعل - 

ناصية زغلول - الهرم

139 - يل ايطاليا للخدمات الستشارية Yalla Italia Consulting Services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47918 ورقم قيد  190793    مركز عام  عن 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  تقديم الستشارات الفنية فى مجال الحاق الطلب للدراسة بالخارج )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(.  الوساطة فى إنهاء الجراءات الدارية لدى الجهات الغير حكومية.  إعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 79 - مربع 4 - امتداد غرب الجولف - التجمع الثالث -
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140 - الحبشى للخبرة والتثمين وإدارة المشروعات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    47986 ورقم قيد  190799    مركز عام  عن -التثمين و التقييم للصول 

العقارية فيماعدا التقييم بمناسبه التمويل العقارى  - تقديم الستشارات(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات  المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات  العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى 

الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه)  - اداره المشروعات عدا الداره الفندقيه  - اقامة و 

تنظيم المزادات العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3شارع حسن صادق -

141 - كوفي فاكتوري ستورز خالد سويلم Coffee Factory Stores شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47987 ورقم قيد  190800    مركز عام  عن ادارة وتشغيل 

المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع انواع الوجبات والمشروبات فيما عدا الكحولية  - ادارة وتشغيل وحدات 

الطعام المتنقلة  - تجارة المواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة الوحدة التجارية رقم 12 بالطابق الرضي بمشروع 

روزانا مول - زهراء مدينة نصر -

المرحلة الرابعة -

144 - السطورة للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47991 ورقم قيد  190804    مركز عام  عن المقاولت العامة.  -التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 54 ش خليل عوض ل -

145 - جيرافير للصناعات الهندسية GRAVUR FOR ENGINEERING INDUSTRIES شركة  

رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47992 ورقم قيد  190805    مركز 

عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 434 ش المروة-تقسيم عمر بن الخطاب-جسر السويس -

146 - ايه .ال.اف للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

47995 ورقم قيد  190806    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المفاولت العامه  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج الفتح 3- ش 

ابناء سوهاج- متفرع من ال 27 - جسر السويس-
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147 - سوفت وير تريكس للمحتوى الرقمي SOFTWARE TRICKS شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47996 ورقم قيد  190807    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . .  - إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

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

قانون الستثمار 72  نشر وتوزيع الكتب  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة ق 18 - مركز المدينة -

148 - إنيرجى أركيد للوساطة التجاريةEnergy Arcade Trading Agency شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47998 ورقم قيد  190808    مركز عام  عن 

الوساطه التجارية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 206 ماونتن فيو هايد بارك -

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

149 - اواسيس للتعمير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48007 

ورقم قيد  190809    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

لهذا الغرض.  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية بجوار شركة التمساح - حصة شبشير -

150 - أوتو وايت لصناعه السيارات شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    48012 ورقم قيد  190810    مركز عام  عن تصنيع كافة انواع السيارات ووسائل النقل التى تعمل 

بالكهرباء والطاقة المتجدده لدى الغير  -اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات التى تعمل بالكهرباء 

والطاقه المتجدده  -انشاء محطات الشحن بالكهرباء للسيارات الكهربائية  -بيع وتجارة كافة انواع وسائل النقل 

التى تعمل بالكهرباء  -التوريدات العمومية  -الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 7 ش الجلء اغاخان-
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151 - بوادي الضعين للنتاج الحيواني والزراعي شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    48017 ورقم قيد  190811    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /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 فى 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية .  تربيه الخيول  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التصدير  - 

التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 34 ش مكرم عبيد -

152 - ثري فلجز للتجارة Three Flags for Trade شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    48021 ورقم قيد  190812    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 /2017 :  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 561 مج 7 - السكان العائلي -

153 - كونكريت لمعدات البناء Concrete Construction Equipment شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48022 ورقم قيد  190813    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - توريد قطع غيار معدات الخرسانة 

الجاهزة  - توريد معدات البناء  - التصدير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش مسجد الحطين - ارض الريان -
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154 - ايه تى آر تردينج كومبانى ATR TRADING COMPANY شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48023 ورقم قيد  190814    مركز عام  عن 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

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

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  تقديم الخدمات اللوجيستية من التفريغ والتخليص الجمركى  اعداد الدورات التدريبية  -الوساطه التجارية  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة عمارة 10 دجله المعادى الستثمار-

155 - بصيرة لتنمية المهارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48024 ورقم قيد  190815    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات 

الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 التعاونيات-الدور الول-شقة 8-المنطقة الثامنه-مصطفى النحاس -

156 - ايسى تاور لليس كريمIcy Tower شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    48027 ورقم قيد  190816    مركز عام  عن -تجارة وبيع وتوزيع جميع انواع اليس كريم 

والوافلز.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 10 -

الكائن بواجهة العمارة رقم 31 عمارات صقر قريش بمساكن شيراتون-قسم

النزهة -

Oxilaunch For Medical Products  157 - اوكسيلونش للمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية

and Food Supplements شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48029 ورقم قيد  190817    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسويق الدويه والغذيه الخاصه 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه واللبان واغذيه الطفال  والجهزه الطبيه والمستخلصات والزيوت 

النباتيه والعطريه والعشاب الطبيه والكيماويات والمطهرات ومستحضرات الخاصه بالمعهد القومى للتغذيه 

والهيئه القوميه لسلمه الغذاء وتصنيع كل ما سبق لدى الغير/التصدير / انهاء اجراءات تسجيل كل ماسبق امام 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 50 شارع كيميدار -
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158 - باطون للمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48031 ورقم قيد  190818    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت التشييد والبناء  -مقاولت الحفر 

والردم ورصف الطرق وتبطين الترع  -مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  -القيام باعمال تنسيق و صيانة 

و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع 

قطعه رقم 8024 منطقة )س( الهضبه العليا -

161 - منتصر لستصلح الراضى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48040 ورقم قيد  190823    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 191 عمارات الشرق للتامين - الدور الرابع - التجمع الخامس -

162 - بينونه للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    48044 ورقم قيد  190824    مركز عام  عن • تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  • اعداد التصميمات 

الهندسية  • الشراف على تنفيذ المشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 801 الدور الثامن - 42 ش جمال الدين عفيفى 

- الشيخ المقريفى -قطعة 13 - بلوك

111 - المنطقة السادسة
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159 - ايكوفرندلى للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    48035 ورقم قيد  190820    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -تصميم أو تصنيع اللت 

والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك:  -أعمال التصميمات 

الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج 

لها.  -انتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية والسلع التموينية والستهلكية  -اقامة وتشغيل مصنع لجمع المخلفات واعادة تدويرها  -اقامة 

وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها 

أو  تجميدها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 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 أو التسمين او اللحوم.  - تربية الخيول.  -

اقامة المزارع السمكية.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  تجاره الجمله والتجزئه للسمدة 

والمبيدات والحاصلت الزراعية ومستلزمات الرى الحديث باحدي المناطق النائية او  المجتمعات العمرانية 

الجديده  اقامة وتشغيل سلسل المداد والمراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   

-انشطة خارج قانون 72 :  -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.  -المقاولت العمومية  -التوريدات العمومية  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 29 ش السلطان حسين-درب مهير -

160 - بركات للتنمية الزراعية BARAKAT FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT شركة  

رأس مالها 60,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48038 ورقم قيد  190822    

مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والخضر 

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

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  

إقامة المزارع السمكية .  تربية الخيول   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  تصدير الحاصلت الزراعية 

والخضر والفاكهة  انشاء المناحل  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 2 ب ش السباق -
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Polaris General Supplying and  163 - بولريس للتوريدات العمومية والخدمات البيئية

Environmental Services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48062 ورقم قيد  190825    مركز عام  عن التوريدات العمومية  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  

- إعداد الدراسات في مجال الثر البيئي  - تجميع المخلفات  - معايرة اجهزة النقل والمناولة وأجهزة الفحص 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 20 - الدور الرابع - العقار رقم 395 - شارع كمبوند دار مصر القرنفل - 

التجمع

الخامس -

164 - ياسر محمد المرحوم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    48094 ورقم قيد  190827    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للمخللت والزيتون باحدي 

المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية ضمن قطعه رقم 171 

رمزيه-حوض بدون-بناحيه جبل الخطاطبه -

165 - سى اند كيه للرخام والجرانيت C & K For Marble and Granit شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48117 ورقم قيد  190829    مركز عام  عن - 

تجارة وتوريد وتركيب الرخام والجرانيت وتوريد مواد البناء.  - المقاولت العامة.  - التصدير.  - ادارة 

واستغلل المناجم والمحاجر.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 83 ش المنتزه

166 - نيو امبريل لدارة المشروعات NEW UMBRELLA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48218 ورقم قيد  190833    مركز عام  عن التسويق العقاري  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة عمارة 9 - ش 23 - منطقة 4/3 -- الحي الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

167 - بلوسكن لتصميم الملبس BLUUSKN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48219 ورقم قيد  190834    مركز عام  عن اعداد التصميمات الخاصه 

بالملبس و المنتجات الجلديه  التصنيع لدى الغير  الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و 

المرئيه  التسويق اللكترونى عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2058 الحى الول - المنطقه الولى - الهضبه 

الوسطى-
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168 - تحبيشه & دب TAHBISHA & DIP شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48220 ورقم قيد  190835    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و 

تجهيز و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه و الحلوى و المخبوزات و المعجنات  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

توريد المواد الغذائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش القنال - المعادى -

 Continuum Consulting Services for Digitization 169 - كونتيوم كونسلتنج سيرفيسس للرقمنه

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48221 ورقم قيد  190836    

مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التجارة اللكترونية 

عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 242 ش المشير عبدالغني الجمصي - النرجس 1 فيلت - التجمع الخامس -

170 - ميديكال بنكس MEDICAL BENKS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48222 ورقم قيد  190837    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  مقاولت تجهيز العيادات والمستشفيات وغرف العمليات  تنظيم المؤتمرات  تحليل وانشاء قواعد 

البيانات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 17 شارع جمال عبد الناصر - تقسيم فريد زكي - حدائق حلوان -

ARC TECHNOLOGIES FOR ELECTRICAL   171 - ارك تكنولوجي للصناعات الكهربائية

INDUSTRIES شركة  رأس مالها 900,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48223 

ورقم قيد  190838    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لوحات توزيع الكهرباء بمختلف 

انواعها وكشافات الضاءه الكهربائية بمختلف انواعها ووحدات عدم انقطاع القدرة الكهربائية UPS  وقضبان 

التوزيع الكهربائية سابقة التجهيز BUS WAY  ومضخات المياهPUMBLE بمختلف انواعها - تصنيع 

وتجميع لدى الغير لكل ما سبق  - توريد وتركيب كل ما سبق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش د/ محمد يوسف -
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172 - ابيكس للتطبيقات الرقمية APEX DIGITAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48224 ورقم قيد  190839    مركز عام  عن - توريد وتركيب 

وتشغيل وادارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ) اجهزة و برامج(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 شارع ابن النفيس - المنطقة 

السادسة -الدور الرضى شقه 2 -

 NEW QUALITY SERVICE 173 - نيو كوالتى سيرفيس لتجارة مستلزمات النظافه و الحاق العماله

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48225 ورقم قيد  190840    

مركز عام  عن  انشطه داخل ق 72 :  تجاره الجمله والتجزئه و على الخص تجاره الجمله والتجزئه 

لمستلزمات النظافه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   نشاط 

خارج ق 72 :  الحاق العماله المصريه للعمل بالداخل  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 ش جمال الدين دويدار - متفرع من مكرم عبيد 

-

174 - نولين فارما لتجارة وتصنيع الدوية NOLIN FARMA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48235 ورقم قيد  190841    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق الدوية 

البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل 

الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات 

التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  

البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة و 

تصنيع كل  ما سبق لدى الغير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -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.  -تجارة الجهزة الطبية والرياضيه والجهزة التعويضيه  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة المنوفية 13 ش جمال عبدالناصر القبلى -

175 - هلليز للستثمار التجاري HELALIS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48236 ورقم قيد  190842    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 - امتداد رمسيس رقم 2 اسكان ضباط القوات المسحلة - عمارة 89 -
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176 - السلكاوي جروب لستصلح واستزراع الراضي الصحراوية شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48237 ورقم قيد  190843    مركز عام  عن انشطة قانون 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 فى  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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العلف  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية  - التصدير  - التطوير العقاري  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9ش احمد جبر من ش عين 

شمس - النعام -

177 - ستارت اب فارما START UP PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48238 ورقم قيد  190844    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش عثمان جلل متفرع من 

ش محمد رفعت الدور الرابع - شقه 8- النزهه الجديده-
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178 - مزارع الجود EL JOUD FARMS COMPANY شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48239 ورقم قيد  190845    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 3- الدور الول - عمارات عصفور الجنه 

- االمستثمرين الشماليه - التجمع الول -

179 - الفانوس للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48240 ورقم قيد  190846    مركز عام  عن تجاره الرخام  توريد الرخام  التوريدات العموميه  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 8 عمارات شباب المهندسين -

180 - احمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48247 ورقم قيد  190852    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع معدات السلمه واجهزة اطفاء الحريق  -انشطة خارج قانون 72 :   -مقاولت 

كهروميكانيكيه  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه 77 -محور المنطقة الصناعيه السابعه -

181 - محمود محمد رسلن وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    48248 ورقم قيد  190853    مركز عام  عن النقل الجماعى داخل و من والى المدن و المجتمعات 

العمرانية بالضوابط التيه :  - ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد للمشروع  - ان تكون السيارات 

المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها  - ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى ول يجوز استيراد 

سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض  - توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة  - ان يكون 

موقع اداره النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد  - التزام الشركات بتحديد خطوط و مواعيد السير لسياراتها 

على ان تعتمد من اداره المرور المختصه  - وضع لوحات ارشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير  - 

اللتزام بشروط و ضوابط وزارة النقل من حيث الحمال و الطوال و الشروط و الضوابط الخرى  - اللتزام 

بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى-

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى".  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة العقار رقم 10 -الدور الثالث-شارع ابوبكر الصديق -
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182 - بحر المنتجات للتجارة العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48249 ورقم قيد  190854    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 6 - الحي الول - التجمع الخامس -

183 - انالوج ديفيسيس لللكترونيات الدقيقة Analog Devices Microelectronics - بنظام منطقة حرة 

العامة شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48263 ورقم قيد  

190858    مركز عام  عن تصميم الدوائر اللكترونية المتكامله وبرمجيات تشغيل هذه الدوائر التى تستخدم فى 

نظم التصالت وتقديم الختبارات لهذة  الدوائر اللكترونيه داخل المعمل المجهز والتأكد من فاعلية عملها بكفاءة 

وفاعلية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى بالجهة الغربيه من المبنى الخاص بشركة العرفة للستثمارات 

والستشارات

 بمساحة 390 م 2 بالمنطقه الحره العامه بمدينة نصر

184 - تى دى للحاق العمالة T.D شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48306 ورقم قيد  190860    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع خالد ابن 

الوليد - جسر السويس - الدور الول -
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185 - ايبيك لسلسل المداد والشحن EPIC LOGESTICS CHAINS شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48342 ورقم قيد  190864    مركز عام  عن 

-أنشطة داخل قانون 72 :   -النقل البحري والساحلي ولعالي البحار:  -تجهيز وإدارة وتشغيل محطات 

الحاويات  -نقل الخامات والبضائع للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.  -النقل البحري لعالي البحار, ويشمل 

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل  النقل البحري المختلفة كالناقلت 

والبواخر والعبارات.  -النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.  

أ-انشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكافة النشطة المرتبطة بهما.  -انشاء وإدارة 

واستغلل المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.  -عمليات الشحن 

والتفريغ والنقل داخل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.  -اقامة وتشغيل سلسل المداد في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى-الدولى( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى".  -تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - أنشطة خارج قانون 72 :  -تموين السفن.  -

التخليص الجمركى.  -التصدير.  -التوريدات العمومية.  -تقديم الستشارات اللوجيستية)فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(.  -المقاولت العامة.  مع اللتزام 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1/ج شارع 

عبدالعزيز الغمراوى-تقسيم اللسلكى -

186 - الصفوه للجراءات الداريه EL SAFWA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48343 ورقم قيد  190865    مركز عام  عن الوساطه فى انهاء الجراءات 

الداريه امام الجهات الغير حكوميه  تقديم الستشارات الدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش عثمان عبد الحفيظ -مدينه نصر اول - شقه رقم 7 -

187 - انانوفيشينس لتجارة المنتجات الصحية Inanovations شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48344 ورقم قيد  190866    مركز عام  عن تجارة مستحضرات التجميل 

ومستحضرات العناية بالبشرة والجمال والمنتجات الصحية فيما عدا الدواية وتصنيع ما سبق  لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة مكتب 230 - الحرم اليونانى - التحرير -
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188 - محمد شهير ارسلن و شركاؤه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    48345 ورقم قيد  190867    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و صباغه و 

طباعه الملبس الجاهزه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية القطعه رقم 18 - بلوك 13039 - المنطقه 

الصناعيه -

INDEX      CORPORATION            189 - انديكس كوربوريشن    )أنديكسكو( للتشغيل اللى

INDEXCO (       ( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48346 

ورقم قيد  190868    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة المبنى اليونانى بالجامعه المريكيه- 171 التحرير-الدواوين -

190 - عمر للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48347 ورقم قيد  190869    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

- W/44 الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة الرض رقم

بمنطقة شق الثعبان -
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Team Product Consulting  191 - تيم برودكت كونسلتنج ايجيبت للستيراد والتصدير تي بي سي

Egypt for Import & Export - TBC شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48349 ورقم قيد  190870    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة عمارة رقم 1 قطعة رقم 5110 شقة 5 ش 41 - حي الدبلوماسيين -

192 - ثيرمو ديناميك للصناعات المتطورة شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48352 ورقم قيد  190873    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لعادة تدوير 

المخلفات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوقود البديل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محببات الكربون.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللياف  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللياف من مخلفات الزجاج و البلستيك  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع رول الكاوتش وتخريز البلستيك  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع مصطفى رفعت شقة 

402 -مكتب 1 - مساكن شيراتون -

193 - ايدن سبيسز لتأجير الوحدات Eden Spaces شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48353 ورقم قيد  190874    مركز عام  عن تأجير واستئجار الوحدات 

الدارية  - إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل  معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش عمر بكير - سانت فاتيما -

194 - ار اس سيرفيس اوتوR S SERVICE AUTO شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48355 ورقم قيد  190875    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

لخدمه و صيانه السيارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 7- دور 3- قطعه 64 - تقسيم الوادى - ش العسقلنى - 

الحرفيين -

195 - مقصوصة للملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48356 ورقم قيد  190876    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة والكسسوارات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 32 عباس العقاد -
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196 - مصفاه سلمى Salma's Refinery شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48373 ورقم قيد  190877    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال التغذية الصحية 

والطبيعية والمستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر )فيما عدا  الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  - التصنيع لدى الغير المواد الغذائية الصحية والطبيعية والمستحضرات الطبيعية للعناية 

بالبشرة والشعر  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 15 - الدور الثالث - 17 ش ابن كثير -

197 - زهرة وادى النيل للنقل البرى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    48375 ورقم قيد  190878    مركز عام  عن • النقل البري الجماعي للركاب فيما عدا النقل السياحي 

والرحلت.  • النقل البري للبضائع.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )

الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - المقاولت العامة.  - 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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر محل 2 بالجهة الشرقية - عقار 9 ش 

هاشم عبد العال - طريق النصر

198 - ميلكاليز للتوريدات العمومية Milkalies شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48377 ورقم قيد  190879    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد 

المنتجات الغذائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع حسن بدران -

199 - ملهم محمد توفيق عثمان و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    48382 ورقم قيد  190880    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتفصيل الملبس 

الرياضية المطبوعة  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الرياضية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية بجوار مصنع كريز للحلويات - كفر سبطاس -

200 - اميره حسن ابراهيم الشافعى وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48408 ورقم قيد  190882    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغذية وتعبئتها وتغليفها  -اقامة وتشغيل مطبعه  تجاره الجمله والتجزئه للحجار الكريمه والعشاب 

الطبيه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   -انشطة خارج قانون 72 :  -التوريدات العمومية  

-التوزيع  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات العبور-الدور الول-ش صلح سالم -
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201 - الكوكب لدارة المشروعات PLANET PROJECT MANAGEMENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48417 ورقم قيد  190883    مركز عام  عن 

إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الستثمار والتسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 114 مول سينترو - 

اللوتس الجنوبية - القطاع الرابع - التجمع الخامس -

202 - ستريب للستثمار والتطوير العقارى STRIP شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48437 ورقم قيد  190884    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهيه  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وادارة 

المطاعم الثابته والكافيهات والكافيتريات  - إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحيه( بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  - التطوير العقارى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عماره 33 -م 3 -السادات

203 - ام بى كى لدارة المطاعم MBK For Restaurants Management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48438 ورقم قيد  190885    مركز عام  عن - 

ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات.  - 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.  - التوريدات العمومية.  - ادارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية.  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

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

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 ش النزهه
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204 - تويج للتصدير  TWIG EXPORT شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48442 ورقم قيد  190886    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية قطعه 68 مجاروة 43 الحى السادس

205 - إى - ستون جروب للدارة والتسويق السياحى E - Stone Group شركة  رأس مالها 

50,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48445 ورقم قيد  190888    مركز عام  

عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها 

بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت 

في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  • مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي 

الدخل.  • الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي 

القديم.  • إقامة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • إقامة أو 

تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  • إنشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.  • تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.  

سواء كانت تحت )b.o.t( • إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة 

التسليم  .b.o.t سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  • الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017  • شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها 

للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية 

والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها  او استغللها.  • المقاولت العامة.  • إدارة المشروعات.  • التطوير 

العقارى.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة مكتب C5 - الدور الرضى - 6 ش محمد النادى - الحى الثامن

TOY.TALE.OF.YOU CLOTHING AND  206 - توى.تايل.أوف. يو للملبس والتجارة

TRADING شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48478 ورقم قيد  

190891    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت  -تجارة وتصنيع الملبس الجاهزة لدى الغير  -

التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 23 ش احمد فؤاد -
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212 - اوربيتال للدعاية والعلن ORBITAL FOR MARKETING ADVERTISING شركة  رأس 

مالها 250,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48487 ورقم قيد  190897    مركز عام  

عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  توريد كافة مستلزمات الطباعة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة قطعة S1 - شارع احمد محرم - من محور مصطفى كامل - التجمع الول - القاهرة الجديدة - 

أول-

213 - الفيزيائي للتعلم عن بعد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48490 ورقم قيد  190898    مركز عام  عن التعليم اللكتروني عن بعد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 103 - الدور الول علوي 

- بلوك 16 - عمارة 8 - ش جمال الدين الشيال - حي

السفارات -

207 - استشارة للتنمية الصناعية Stishara Industry Development شركة  رأس مالها 

400,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48479 ورقم قيد  190892    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات فى كافة المجالت وعلى الخص الستشارات فى المجالت الصناعية والنتاجية والتجارية )

فيما عدا  الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

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

عليها في المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - 

تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية.  ادارة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  ادارة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و 

المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  إقامة وتشغيل وإدارة 

المواقع اللكترونية.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات.  التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

للمناطق الصناعية.  المقاولت المتكاملة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع ابن النفيس من شارع حسن المأمون -
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208 - استدامة للمدن الذكية Stidama Smart Cities شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48480 ورقم قيد  190893    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مولدات المياه من الهواء  - تجارة معدات الطاقة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة  - التصدير  تقديم 

الستشارات فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفى مجال استخراج المياه من الهواء الجوى )فيما عدا  

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - مقاولت أعمال المدن الذكية  -اعداد برامج 

التنمية المستدامة  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع ابن النفيس من شارع 

حسن المأمون -

209 - سوت لدارة المشروعات Swot شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48481 ورقم قيد  190894    مركز عام  عن التسويق العقارى .  إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش حسين هيكل -
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210 - شيتا للتصدير شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48485 

ورقم قيد  190895    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  الستثمار العقارى .  - 

مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات الداخليه والخارجية  - مقاولت رصف الطرق والكباري  انشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  - حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - 

التوريدات العمومية  - التصدير  - بيع وتقسيم الراضي وبناء وتأجير واستغلل الوحدات السكنية والدارية 

والتجارية وامدادها بالمرافق اللزمة من مياه  وصرف وكهرباء  - اقامة وتشغيل المحلت التجارية والسوبر 

ماركت  - تجارة مواد البناء وحديد التسليح والبويات والسيراميك  - استغلل المناجم والمحاجر  - تقديم خدمات 

النظافة والتطهير للمباني والمنشآت  - انشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكافة النشطة 

المرتبطة بهما.  - مقاولت أعمال تطوير الطرق المؤدية للمواني الجافة والمناطق اللوجيستيه  - الشحن البحري 

والجوي للبضائع  - تحميل وتنزيل الحقائب داخل المواني الجافة والمناطق اللوجيستية  - توريد كافة المعدات 

والجهزة اللزمة لتشغيل المواني الجافة والمناطق اللوجيستية  - صيانة المواني الجافة والمناطق اللوجيستية  - 

التخليص الجمركي  النقل البرى الداخلي للركاب والبضائع )عدا النقل السياحى(  ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين 

واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواي  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  - تربية الخيول.  - الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  اقامة وتشغيل وادارة المدارس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2ش علي امين -

211 - إكسالوجيك جروب للتحول الرقمى Exalogic group For Digital Transformation شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48486 ورقم قيد  190896    مركز 

عام  عن - تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 5د/ 5 شارع اللسلكى -
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214 - شركة مجموعة الميزان للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48492 ورقم قيد  190899    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :  - تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه)المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه 

والمناطق النائيه والمناطق خارج  الوادى القديم(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والقمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه  - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات الرعايه الشخصيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافه انواعها  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد وتجميد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعيه والمواد الغذائيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العصائر والمركزات  - اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع و تعبئه السمده و المواد السائله  - التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس 

الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات 

بداخلها  - مشروعات السكان التى يتم تاجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد 

تلك الوحدات عن  خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه  - انشاء او اداره او تشغيل 

المدارس   - انشاء او اداره او تشغيل المدارس  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع.  واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  - تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  

- تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم  - تربيه الخيول  - اقامه المزارع السمكيه  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس  الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 

14 لسنه 2012  - اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  - انشطه 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   - اقامه وتشغيل مركز لخدمه وصيانه وغسيل السيارات  - اقامه 

وتشغيل واداره محطات تموين السيارات  - القيام باعمال تنسيق وصيانه واداره وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين)اللند سكيب(  - اداره المشروعات  - اقامه وتشغيل مدن ملهى للطفال  - اقامه وتشغيل مواقف 

انتظار سيارات النقل الثقيل  -الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى  مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمه لهذا الغرض  *مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى من المصنع رقم ) 

297 ( بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه

-التجمع الثالث -القطاميه -
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215 - اس ام دبل ايه للتجارة والتوزيع نباتات الزينة والتشجير شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48493 ورقم قيد  190900    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا و على الخص تجارة وتوريد اعمال النباتات ونباتات الزينة والتشجير  والمنتجات الزراعية.  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 13 ش طريق النصر - رابعة العدوية -

216 - أرون وود للخشاب Aroun Wood شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48497 ورقم قيد  190901    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الخشاب.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش عطا ل 

شعبان من شارع الترولى -

217 - فوندل باي اسراء السبكي FONDLE BY ESRAA ELSOBKY شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48499 ورقم قيد  190902    مركز عام  عن إقامة 

وتنظيم المعارض والفراح والحفلت العامة والمؤتمرات )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار  

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تشغيل وادارة محلت بيع الورود الطبيعية والزينة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة قطعة 128 - مجمع البنوك - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

218 - أوشما للستثمار Oshma Investments شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48500 ورقم قيد  190903    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  - إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  انشطة خارج قانون الستثمار 72 

/2017 :  - المقاولت العامة  - ادارة وتنظيم الحفلت العامة  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 ش 261 -
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219 - سيلز لدارة الصول العقارية seals شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48502 ورقم قيد  190904    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  - إدارة الصول العقارية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 201-1- ابتاون 

اعمار - التو -

220 - سويت برجر Sweet Burger شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48503 ورقم قيد  190905    مركز عام  عن تجارة وبيع الحلويات واليس كريم  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة محل رقم 14 ميدان عرابى -

221 - ايمحوسيس IMHOSYS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48505 ورقم قيد  190906    مركز عام  عن - توريد وتركيب اعمال الهندسه الكهربائية للضغط العالى 

والمتوسط والمنخفض وكذا اجهزة القياس والتحكم اللى  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5شارع 308 -المعادى الجديده 

-

222 - روتا باك لمواد الطباعة و التغليف Rota pack شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48506 ورقم قيد  190907    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - توريدات مواد الطباعة والتغليف  تصنيع مواد الطباعة والتغليف لدى 

الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القليوبية 14 شارع محمد مندور - الحى التاسع -

223 - مارتك للحلول التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48508 ورقم قيد  190908    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 11 - المتداد الشرقة للمستثمرين - شرق اللوتس - التجمع 

الخامس -
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224 - رينجر للصناعات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48509 ورقم قيد  190909    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل 

مصنع مفاتيح توزيع والتحكم واللوحات الكهربيائية والصناعات الهندسية المكملة لها  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 جراند مول -

244 - حسن مصطفى ابراهيم و شريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48539 ورقم قيد  190935    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  النقل البرى 

للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  : انشطة خارج 

قانون الستثمار 72  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 شارع العباسية -

225 - بلك ثورن كورب Black Thorn Corp شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48512 ورقم قيد  190910    مركز عام  عن - إعداد تصميمات الجرافيك  - 

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تسويق المنتجات  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اقامة وتشغيل محل لبيع الدوات المكتبيه 

والمدرسيه والهدايا والكسسوارات والكتابة على الكمبيوتر  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

- التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم B98 -السوق الشرقي - الرحاب -

226 - أجاويد للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48513 ورقم قيد  190911    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية شقة بالدور الثاني علوي - شارع بورسعيد -

227 - اس اية دبليو للستيراد والتصدير S.A.W شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48514 ورقم قيد  190912    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور الرضي - 6 ش محمد النادي -
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228 - المصرية السويسرية للمأكولت والحلويات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48515 ورقم قيد  190913    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات الثابتى لتقديم جميع انواع المشروبات فيما عدا الكحولية وتقديم جميع  انواع المأكولت 

والحلويات والتيك اواي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 270 منطقة الخدمات المنزلية - السوق التجاري - مدينة الرحاب - 

التجمع الول -

229 - شركه المجموعه الهندسيه لصناعه القمشه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48516 ورقم قيد  190914    مركز عام  عن   : نشاط داخل ق 72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة و القمشه  تجاره الجمله والتجزئه للملبس بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط خارج ق 72  التصنيع لدى الغير  

توزيع الملبس الجاهزه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية دور الميزان بالعقار الكائن بطريق ميت خانقان - شبين الكوم - امام قاعه ميراج 

-

230 - الدولية الفريقية لتجارة وتوزيع الحفاضات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48517 ورقم قيد  190915    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

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.  تجارة وتوزيع الحفاضات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 عمارات العبور - صلح 

سالم - الدور العاشر - شقة رقم 2 -

231 - جى دى لتوريد و توزيع مستحضرات التجميل الطبيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48518 ورقم قيد  190916    مركز عام  عن توريد وتوزيع مستحضرات 

التجميل الطبيه ولوازمها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع ابراهيم الزياد طريق صلح سالم -
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232 - تريدكون للستشارات التجارية Tradecon Commercial Consulting Company شركة  

رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48520 ورقم قيد  190917    مركز 

عام  عن تقديم الستشارات التجارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة غرفة 1 - شقة 4 - الدور الول فوق الرضي - 9ش عبدالمنعم إسماعيل -

233 - ادخنه علء الدوليه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48522 ورقم قيد  190918    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة وبيع وتوزيع وتسويق التبغ ومشتقاته ومكوناته  والسجائر والدخان والمعسل.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 68 ش 7-

234 - إيتا لتنمية المهارات ETA SKILLS DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    48523 ورقم قيد  190919    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية المهارات والموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 81 ش محمد مقلد - من مصطفى النحاس -

235 - أون تايم لخدمات المياه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48525 ورقم قيد  190920    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - الشراف على 

تنفيذ المشروعات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا   للمعايير الفنية 

والعلمية المقررة في هذا الشأن  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج الوفاء - ق 13 الشطر السادس -

236 - أتش أم لفرش السيارات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48526 ورقم قيد  190921    مركز عام  عن بيع فرش السيارات داخلى وكماليات السيارات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة محل رقم 8 عماره رقم 5 -شارع سوق التوفيقية -
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237 - ام كيه اس للتجارة M.K.S trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48528 ورقم قيد  190922    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب H20-الكائن بالطابق الرابع في العقار رقم 100 ش الميرغنى -

238 - مطعم طنط شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48529 

ورقم قيد  190923    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت 

والتيك اواي والمشروبات فيما عدا الكحولية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم F&B 124 -المركز التجاري توكانو - 

يوسف عباس -

245 - عصام عبدالعاطي عبدالمجيد وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48541 ورقم قيد  190936    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمخبوزات بكافة أنواعها  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية  - إدارة المطاعم  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 12 عمارات العبور - صلح سالم -

239 - أي ام سي للفنادق EMC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48534 ورقم قيد  190928    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.ئ  بجهة محافظة البحر الحمر وحدة رقم 155 - قرية يوتوبيا بيتش كلوب 

- ك 21 جنوب - طريق مرسى علم -
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240 - سيجورا للنشاءات المتكامله ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48535 ورقم قيد  190929    مركز عام  عن  - المقاولت العامه  - التوكيلت التجارية  * 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  - تجارة مستلزمات مصانع الخرده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 6108/6107 -عماره 

رقم 4 امام نادى مصر للتأمين -

241 - ميكس اوريجينال للكسسوارات Mix Original شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48536 ورقم قيد  190932    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة 

والحذية والشنط والكسسوارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش محمد ابو شقرة - تقسيم 6107 -6108 -

242 - ديجيتال لتجارة وتوزيع مستلزمات الجهزة الكهربائية DIGITAL شركة  رأس مالها 700,000.000 

قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48537 ورقم قيد  190933    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

مستلزمات الجهزة الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 الدور الرضى - المبنى الدارى بجوار السوق 

الشعبى - مدينة الرحاب 1-

243 - حازم طه وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48538 ورقم قيد  190934    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة المؤلفات الدبية 

والروايات ودواوين الشعر وقصص الطفال  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - نشر وتوزيع 

المؤلفات الدبية والروايات ودواوين الشعر وقصص الطفال فيما عدا نشر وتوزيع الصحف والمجلت  مع 

اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 34 ش يحيى ابراهيم - الزمالك -

246 - جو بيزنس يورو جالف للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48575 ورقم قيد  190942    مركز عام  عن - المقاولت الكهروميكانيكية  - مقاولت أعمال 

الكهرباء والحريق والتهوية وتنقية الهواء  - مقاولت التيار الخفيف والتمديدات الكهربائية والتركيبات والتمديدات 

الصحية  - مقاولت التشييد والبناء  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ش عبدالرحمن الرافعي - شيراتون -
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247 - فيوتشرمي لتجارة الخامات الكيميائية FUTUREME CHEMICALS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48577 ورقم قيد  190943    مركز عام  عن 

تجارة الخامات الكيماوية ومستحضرات التجميل  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 124 - شارع عثمان بن عفان -

248 - الرؤيا لصناعة مواسير البلستيك شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48578 ورقم قيد  190944    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية ومواسير البولي ايثيلين  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - 

الستيراد  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 2 /9 بالمنطقة الصناعية الثانية -

EG CARS INTERNATIONAL  FOR CARS  249 - اى جى كارز انترناشيونال لتجاره السيارات

TRADE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48579 ورقم قيد  

190945    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجيستيه من التخليص الجمركى وتفريغ البضائع  تجاره السيارات  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقه 42 عماره 35 - مجموعه 121 - مدينه الرحاب -

250 - إدارة للتنمية الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48581 ورقم قيد  190946    مركز عام  عن اداره المشروعات فيما عد الداره الفندقيه  - اقامة و تشغيل و 

ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  التوريدات العموميه  تقديم الستشارات فى مجال التنميه 

الداريه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 ش مكرم 

عبيد - مدينه نصر اول - -
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251 - المشوار للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48584 ورقم قيد  190949    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 7 فوق الرضى والبدروم بالعقار رقم 

10 شارع 101 -

252 - غلب عبد المنعم عبد الحكيم وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48585 ورقم قيد  190950    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار72/ 2017 :  - 

تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والعطور بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة 

خارج قانون الستثمار72/ 2017 :  - تصنيع مستحضرات التجميل والعطور لدى الغير  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 8 ش الرمناوى من الجهورى -

253 - ام اس دابليو للعقارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48591 ورقم قيد  190951    مركز عام  عن شراء وبيع وتأجير الراضي والعقارات  التسويق والسمسرة 

العقارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - الدور اا - بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 1 س - المجاورة الولى - 

مدينة

الفسطاط الجديده -

254 - جي وان للتسويق العقاري G ONE REAL ESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48632 ورقم قيد  190952    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة وحدة H -الدور الثاني - كابيتال مول - قطعة 53 - الحي الول - التجمع الخامس -

255 - النورس للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48635 ورقم قيد  190953    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية وتصنيع منتجات الطفال البلستيكية والمصنوعة من مادة السيليكون  وشفرات 

الحلقة البلستيكية وتصنيع فرشة الشعر خاصة بمستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل وتصنيع فرش  

السنان  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناظق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 :  - التصدير  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 29 الصناعات الصغيرة - المنطقة ب ؛ ج - المنطقة الصناعية 

الثالثة-
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256 - سينت للدعاية والعلن Saint شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48640 ورقم قيد  190956    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  - تصميم مواد الدعاية والعلن  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 126 م الكاديمية 3 - التجمع الول -

257 - إيت كيه للدعاية والعلن 8K For Outdoor Advertising  شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48641 ورقم قيد  190957    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنية.  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 174 شارع التحرير - باب اللوق -

258 - ال يو سى للكورسL .U C . Courses شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48642 ورقم قيد  190958    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية و تعليم اللغات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع محمد يوسف - الدور 9 - شقة 93 

-

259 - حسين للستصلح الراضى الزراعيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    48646 ورقم قيد  190960    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -التصدير  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة رقم 13 عماره رقم 1 ش رجب ابن دياب خلف اولد رجب-امام عماره رقم 3116

زهراء مدينة نصر -

260 - ادير انترناشيونال ايجبت لدارة المشروعات Adeer International Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48678 ورقم قيد  190965    مركز عام  عن 

إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 119 شارع عبد العزيز ال سعود -الدور الخامس - 

شقة 9 - المنيل
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261 - اوكتوبودا للتوريدات العمومية octopoda for supplies شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    48690 ورقم قيد  190966    مركز عام  عن تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تقديم خدمات 

العاشة للسفن  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 22 بالعقار رقم 1133 - زهراء مدينة نصر -

262 - ريفال للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48691 ورقم قيد  190967    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق.  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الورق والكرتون.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية.  -

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والكيماويات.  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 12 - جنه 

مول

263 - ادفانسد سوليوشنز للبناء والتعمير شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48714 ورقم قيد  190968    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

المقاولت العامة  - مقاولت التشييد والبناء  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في مصر أو في 

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

القليوبية قطعة 19 - بلوك 10/2 عمارة نسمة-الحى الول-

264 - الشويخ للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48716 ورقم قيد  190969    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة البن والبهارات والمكسرات  - التوريدات العمومية  -حق استغلل العلمات التجارية)الفرانشايز(  

-التصدير  -تجارة المواد الغذائية  -ادارة المراكز التجارية  -ادارة المحلت التجارية والسوبر ماركت  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 2 ش السيده خديجه-حى السفارات -
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265 - اتش ام تى ميكسيد يوز للستثمار العقارى و المقاولتH M T شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48725 ورقم قيد  190970    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  تجاره الجمله و التجزئه 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  إعداد الدراسات والبحوث 

الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  : نشاط خارج ق 72  المقاولت 

العامه  مقاولت اعمال التشطيبات  التوريدات العموميه و على الخص توريد مواد البناء  التسويق اللكترونى 

عبر النترنت  تنظيم المعارض فيما عدا السياحيه و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 4 عقار 1135 - زهراء مدينه نصر -

266 - ايقونك لتجارة التجزئة اف ام سي جيICONIC FMCG شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    48726 ورقم قيد  190971    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

وتجارة التجزئة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 577 - النرجس - التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - أول -

267 - تصاميم للتكنولوجيا المتطورة  Advanced Technology Concepts شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48727 ورقم قيد  190972    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال تصميم وإنتاج وتطوير 

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

وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 4 - الدور الرضي - المبنى اليوناني 

الجريك كامبس - 11 ش يوسف الجندي - باب

اللوق -
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268 - أركريت للتصميمات الهندسية شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    48728 ورقم قيد  190973    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات الهندسية.  - التسويق العقارى.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة فيل 123 - الياسمين 7 - التجمع الول

269 - الماكن للعمال الكهروميكانيكيه والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48729 ورقم قيد  190974    مركز عام  عن المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه  - مقاولت العمال الكهروميكانيكيه  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه 1 عماره 2 الحى الول 

محليه 6 -

270 - سموث كير لمستحضرات التجميل SMOOTH CARE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48730 ورقم قيد  190975    مركز عام  عن توزيع و تصدير مستحضرات 

التجميل و الزيوت العطريه و تصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 17 ش طريق شبين مشتول - امام مدرسه 

فجر السلم -
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271 - كوربكس المعلوماتية CORPEX INFORMATICS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48735 ورقم قيد  190978    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 14 برج جي دي - العاصمة الدارية -
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272 - صفوت حشاد وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48739 ورقم قيد  190979    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

مستلزمات رى عادية وبالتنقيط وصنع قطع ووصلت بلستك وصنع رولت  واكياس وعبوات وصناديق 

بلستك وصنع انابيب ومواسير وخراطيم من البلستك  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و 

الملبس وتصنيع الجلود  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة انواعها  • اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية و المعدنية و التعدينية  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة السمدة و المبيدات الحشرية السائلة و البودرة  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية و الخشاب  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت  • اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  • اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة اللكترونية  • اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف و الحاصلت 

الزراعية  • اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد تالغذائية 

وتبريدها او  تجميدها ومحطات الحاويات ,وصوامع حفظ وتخزين الغلل  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزيتون و المخللت بكافة انواعها وزيت الزيتون  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لفرز و تعبئة وتبريد 

الحاصلت الزراعية و المواد الغذائية  • استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع .و استزراع الراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الرى  الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  

- فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  2008  • تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  • 

تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم  • اقامة وتشغيل المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية او الحيوانية  • انشاء او ادارة 

او تشغيل المدارس  • اقامة وتشغيل الفنادق) الثابته ( و الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية و القرى السياحية 

و النشطة المكملة او  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال 

المنشأت الخاصة بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق و الجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع  • اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  

• تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية و المناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  • انشطة من خارج 

قانون 72 لسنة 2017 :  • انشاء وادارة محطات تموين السيارات ومراكز خدمة وصيانة السيارات  • القيام 

باعمال تنسيق وادارة الحدائق و المنتزهات و القيام باعمال التشجير  • ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  • 

اقامة وتشغيل وادارة مدن ترفيهية وملهى الطفال  • اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية و الثقافية  • 

الستيراد و التصدير  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا 

الكحوليه ( وتقديم جميع انواع  الماكولت و التيك اواى  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في 

شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية شقة رقم 1 قطعه رقم 379 المنطقة السكنيه 15 القديمه -
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273 - بصائر لتجارة الكتب Bsaer Book Store شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    48742 ورقم قيد  190980    مركز عام  عن نشر وتوزيع وتجارة الكتب  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اعداد الدورات التدريبيه فى مجال الخط العربى 

وتنمية المهارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم )P06 (الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 شارع عباس العقاد 

-

Kizildeniz Group For Educational  274 - شركة مجموعة كيزيلدينز للستشارات التعليمية

Consltancy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48758 ورقم قيد  

190981    مركز عام  عن تقديم الستشارات التعليمية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  اعداد الدورات التدريبية.  -إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت 

العامة وورش العمل بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  -اقامة وتشغيل وادارة مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  -انهاء اجراءات التحاق الطلب بالجامعات الجنبية بالخارج.  -انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات الغير الحكومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 3 - شارع رشدان - شقة 22

  9FIGURES FOR REAL ESTATE MARKETING   275 - ناين فيجورز للتسويق العقارى

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48810 ورقم قيد  190982    

مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة ادارى رقم 3 - عمارة 55 - منطقة الملتقى 

العربى - شيراتون - هليوبليس -

276 - المذاق الفريقى لدارة وانشاء المطاعم AFRICAN TASTE شركة  رأس مالها 60,000.000 

قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48812 ورقم قيد  190983    مركز عام  عن -اقامه وتشغيل 

واداره وتاجير المطاعم الثابته والكافتريات لتقديم الوجبات الجاهزه والمشروبات فيما عدا الكحولية والتيك  اواى  

-مقاولت فرش وتجهيز وانشاء المطاعم والكافتريات بالمعدات والمفروشات  -التوريدات العموميه والتوكيلت 

التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه, ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة المحل رقم 106 بالمول التجارى جراند مول المعادى - 250 شارع ميدان كلية النصر -
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277 - اللولو لتصدير الحاصلت الزراعية Ellulu Agricultural Export Company شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48813 ورقم قيد  190984    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعلف الحيوانات والدواجن  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل مجزر آلي  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية  التصدير وعلى الخص تصدير الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات التجميل الطبيعية  تقديم الستشارات الزراعية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية ش الخليفة - كفر الرجالت - بجوار مسجد السلم -

278 - تى دى اس للدعايا والعلن والتسويق اللكترونى T.d.s شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48814 ورقم قيد  190985    مركز عام  عن - التصوير الفوتوغرافى )فيما 

عدا التصوير تحت الماء(  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 23 جنوب الكاديمية منطقة ز - التجمع الول -

279 - كايوس فيلمز للنتاج الفنى  CHAOS FILMS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48815 ورقم قيد  190986    مركز عام  عن النتاج الفنى و التوزيع للفلم 

السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و  كافة العمال الفنيه من )

تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (.  تنظيم الدورات التدريبية 

وورش العمل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 65 شارع ابوداود الظاهرى من مكرم عبيد - الدور 2 - شقة 4 - غرفه 1 -

280 - ازيز للصناعات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48816 ورقم قيد  190987    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم الكهربائية واللوحات الكهربائية والصناعات الهندسية المكملة لها.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الوحدة رقم 72 - بانوراما مول -
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281 - كيوبيرا Kupira شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48817 

ورقم قيد  190988    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات 

والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية 

والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية 

والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء 

وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • 

استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • 

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث 

العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  -التصنيع لدى الغير  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 68 ش مكرم عبيد امام حديقة الطفل-المنطقة السادسه -

282 - عادل مصطفى السيد محمد الوكيل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48819 ورقم قيد  190989    مركز عام  عن نشاط داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 :   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية.   نشاط خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التصنيع لدى الغير.  مع اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 22 ش ابراهيم العناني - 

الحسينية - الزقازيق أول - الشرقية -

293 - باندورا للفضة Panadora شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48850 ورقم قيد  191004    مركز عام  عن تجارة الفضه والساعات والستانلس  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الحمر زنادو مكادي باى - الكيلو 30 طريق سفاجا جنوب الغردقة -
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294 - شركة مجموعة المساع للتوريدات الكهربائية وصيانة محطات الكهرباء شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48851 ورقم قيد  191005    مركز عام  عن 

انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية  التوريدات العمومية في كل ما يخص الكهرباء و المنتجات الكهربائية من 

محولت ومولدات وتوريد كل ما يخص المحطات  الكهربائية  توريد قطع الغيار  التصنيع لدى الغير  صيانة 

المحولت والمحطات الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 51 - الدور الرابع - عقار رقم 13 - شارع 

البرازيل - الزمالك -

 PURE HEALTH PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 283 - بيور هيلث للصناعات الدوائية

شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48823 ورقم قيد  190994    

مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية 

والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف 

السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام 

الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )

فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن 

الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع 

سليمان عزمى - متفرع من شارع عبدالحميد بدوى -

295 - أورانج لتنسيق الحدائق والميادين شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48853 ورقم قيد  191006    مركز عام  عن • اقامة او تشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق 

سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض وعدادات تنظيم  انتظار السيارات.  • القيام بأعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  • توريد المواد الغذائية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

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

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 1 ش حسين مصطفى -
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296 - احمد حسن للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48854 ورقم قيد  191007    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ميدان محمد زكي -

284 - سامى سعد فتحى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48826 ورقم قيد  190995    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستحضرات التجميل    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه    اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع العبوات البلستيكيه    اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه    اقامه 

وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب السمنتى    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزه والصباغه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه 

والجلود    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم 

واللوميتال اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج    اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه ولمبات الليد    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد اللصقه   اقامه وتشغيل المراكز التجاريه فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه   إدارة وتشغيل ورش الصيانة.  سواء 

كانت تحت )b.o.t(  إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  

.b.o.t سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.    إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية 

للمنطقة الصناعية.    إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.    إنشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.    التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب 

رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.    إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات.    إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية 

للمصانع.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربية الخيول   

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017   إقامة وتشغيل وادارة 

مركز خدمة وصيانة السيارات.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

مكتب 8 - الدور الثانى - مول الملكة
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285 - انجاز للبنية التحتية ENGAZ FOR INFRASTRUCTURE شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48827 ورقم قيد  190996    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  -مقاولت البنية التحتية  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 78 المجاورة الثالثة 

- المنطقة السابعة عمارات

286 - الهنادى فارم ELhanady Farm شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    48828 ورقم قيد  190997    مركز عام  عن - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 197 ب شارع 26 يوليو ميدان سفنكس -

المهندسين

287 - مور للتعليم والتدريبMore For education and training شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48830 ورقم قيد  190998    مركز عام  عن - اعداد الكورسات 

والدورات التدريبيه  - التعليم عن بعد  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية  

اقامة وتشغيل وادارة المدارس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية برج دار سلمه شارع الشرف -

288 - واي ام ايه للستثمار Y M A شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48836 ورقم قيد  190999    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

تشغيل وادارة وتملك المطاعم والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات " فيما عدا المطاعم العائمة 

وفيما  عدا المشروبات الكحولية"  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة رقم 3 - عقار رقم 34 - مجاورة 33-15 مايو -
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289 - المنفعه للخدمات المتكاملهThe Benefit Company For integrate شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48838 ورقم قيد  191000    مركز عام  عن - 

المقاولت العامه والمتكامله  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - تقديم 

خدمات تأجير السيارات بكافة انواعها )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مجموعه 67 

عماره رقم 1 شقه 42 -الرحاب - القاهرة الجديدة - أول -

290 - جروث بييز لصناعة تكنولوجيا المعلوماتGrowth Beez شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   08-08-2022 برقم ايداع    48843 ورقم قيد  191001    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 

72 لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونيه عبر النترنت  - 

التسويق اللكترونى عبر النترنت  - تقديم الستشارات فى مجال التسويق ومجال تنمية الشركات)فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا  الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات  المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - اعداد التصميمات 

اللكترونيه وتصميمات الجرافيك  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 13 الدور الثالث 9شارع القنال ثكنات المعادى -

291 - هوت ستون سبا شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48848 

ورقم قيد  191002    مركز عام  عن تشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالشعر والبشرة والجسم والظافر " 

بيوتي سنتر و ذلك دون اجراء العمليات  الجراحية"  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي - 9 شارع كمال حسن علي - شيراتون المطار -
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292 - ليت رود LIGHT ROAD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48849 ورقم قيد  191003    مركز عام  عن الشحن والنقل البري الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل 

الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4 شارع السماعيلية - الحي العاشر -

297 - شركة المجموعة الستشارية للتصدير شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    48906 ورقم قيد  191009    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الحريه من شارع 

جسر السويس - بجوار اشرفكو -

298 - المبتكرة للثاث شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48907 

ورقم قيد  191010    مركز عام  عن تجارة الثاث بكافة انواعه واشكاله.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 17 شقة 8 - الدور 

الول - اسكان اجتماعى السبع عمارات - التجمع الول -

299 - الشركة المصرية السعودية لتشغيل وادارة مراكز صيانة السيارات شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48909 ورقم قيد  191011    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز 

لخدمة وصيانة السيارات  تجارة قطع غيار واكسسوارات السيارات والكاوتش والزيوت  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع المدينة 

المنورة - النزهة الجديده 2 -

300 - ويزردز ستوديو للجرافيك Wizards studio شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48910 ورقم قيد  191012    مركز عام  عن -اعداد تصميمات الرسوم 

المتحركة والجرافيكس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الحى السادس منزل 4 بلوك 48/140-
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301 - لينك اوتو موتيف سيرفسيس لصيانه السيارات LINK AUTOMOTIVE SERVICES شركة  

رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48934 ورقم قيد  191013    مركز 

عام  عن صيانه و اصلح السيارات بالعموله  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مكتب A4 - وحده رقم 1-52 ش الطيران- امام مستشفى التأمين الصحى بجوار بنك الكويت الوطنى -

307 - كافيجى للمواد الغذائية CAFFEEEGY.CO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48941 ورقم قيد  191019    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة الجملة 

والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة البن والقهوة سريعة  التحضير.  إدارة 

المطاعم و الكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة بيتشو سيتى - قطعة رقم 20 - عمارة رقم 6 - الدور 7 - زهراء المعادى -

302 - اي اس زد للمقاولتESZ CONSTRUCTION شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت 

فى   08-08-2022 برقم ايداع    48935 ورقم قيد  191014    مركز عام  عن المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  توريد الحديد والسمنت ومواد البناء.  

الستيراد والتصدير )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ 

تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ش التسعين الشمالي - 

التجمع الخامس

303 - روكيت للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48936 ورقم قيد  191015    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم الكهربائي واللوحات الكهربائية والصناعات الهندسية المكملة لها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 62 ش الخليفة المأمون -
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304 - سبرينجو للستشارات والتدريب Springo Consultation and Training شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48937 ورقم قيد  191016    مركز عام  عن - 

تجارة وتوزيع وتسجيل الدوية البشرية والبيطريه والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والعلجية والبان 

الطفال  والمطهرات ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبيه والصناعية والمبيدات الحشرية والزراعية 

واضافات العلف  ةالعلف واغذية الحيوانات والمخصبات الزراعية ومستلزمات الصيدليات والمستلزمات 

الطبية ومستلزمات العلج  الطبيعي والجهزة الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تنظيم المؤتمرات والفعاليات 

والحفلت العامة  إعادة الهيكلة الدارية للشركات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 3ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا ثاني -

305 - كنوز الماس لعمال المقاولت الكهروميكانيكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48938 ورقم قيد  191017    مركز عام  عن المقاولت العامةو 

الكهروميكانيكية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 عمارات بدر -

306 - محمد أحمد قدسي وشركاه شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48939 ورقم قيد  191018    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكسسوارات الملبس.  تجاره 

الجملة والتجزئة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

ق 155 شارع أحمد لشين - تقسيم عمر بن الخطاب -
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308 - جرو اب للخدمات و الحلول المتكاملهGROW UP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48942 ورقم قيد  191020    مركز عام  عن تجاره و توزيع و توريد 

مستحضرات التجميل و المبيدات الحشريه و الزراعيه و المستلزمات و الجهزه الطبيه و مبيدات  الصحه العامه 

فيما عدا الدويه  تسجيل مستحضرات التجميل و المبيدات الحشريه و الزراعيه و المستلزمات و الجهزه الطبيه 

و مبيدات الصحه العامه  فيما عدا الدويه لدى الجهات المختصه  تصنيع مستحضرات التجميل و المبيدات 

الحشريه و الزراعيه و المستلزمات و الجهزه الطبيه و مبيدات الصحه العامه  فيما عدا الدويه لدى الغير  

التوريدات العموميه  التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  

- تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض  -  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش الخشيد- منيل الروضه-

309 - ايفرون للصناعات الهندسيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48943 ورقم قيد  191021    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم الكهربائي واللوحات الكهربائية والصناعات الهندسية المكملة لها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة 15 - الجوهري مول -

310 - فيج زاج Vig Zag شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48955 ورقم قيد  191022    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار 

استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

وانتاج وعرض وتوزيع  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة و تنظيم المعارض )عدا السياحية( و 

المؤتمرات و الحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده(  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 23 ش محمد بخيت -
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311 - احمد رمضان احمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    48961 ورقم قيد  191025    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المواد اللصقة 

المتخصصة ومعاجين السد والحشو والحوائط والدهانات المتخصصة  للحوائط والسيارات والسبريهات 

المتخصصة للسيارات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 6 مربع 1307 من خريطة تقسيم مصر 

الجديدة - النزهة الجديدة - شقة رقم 1 -

312 - موكا للنتاج الفني والعلن شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48966 ورقم قيد  191026    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

- صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, 

بما فى  ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات.   أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  الدعاية والعلن والنتاج 

والتوزيع والتسويق الفني.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 19 قطعة 1004 - شارع حسونة النواوي - المجاورة العاشرة - التجمع 

الول -

313 - أوازيس للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

48968 ورقم قيد  191027    مركز عام  عن النقل الجماعى البرى لطلبة المدارس فيما عدا النقل السياحي  

ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( 

والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  النقل البحرى للركاب )عدا النقل السياحى(.  اعداد 

الدورات التدريبية في مجال اللغات والنشطة الفنية والموسيقية والفنية والتكنولوجية  - تنظيم الحفلت العامة 

والندوات التثقيفية  - تقديم خدمات الكاترينج  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

تجارة الملبس الجاهزة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 21/20 ش المدارس - الشطر الثالث - زهراء المعادي -
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314 - شيلد اكسلنس جروب لخدمات السيارات Shield Excellence Group شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48971 ورقم قيد  191028    مركز عام  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جوانات السيارات وتقطيع خراطيم 

هيدروليك وتشكيل وتقطيع افلم حماية السيارت  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - الستيراد 

والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة الرض رقم 204 المنطقة الصناعية بالمنطقة 

الصناعية شمال طريق القطامية - العين

السخنة -

315 - جى - دى - او - ار G-D-O-R شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48983 ورقم قيد  191030    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش 103 المعادى القاهرة -

316 - كيه آند آر للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    48989 ورقم قيد  191031    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - القيام 

بأعمال التشطيبات والديكورات  - مقاولت اعمال الصرف الصحي وإنشاء ورصف الطرق  - مقاولت العمال 

الكهربائية  - مقاولت التشييد والبناء  - التوريدات العمومية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 38 - مدينة المستقبل -

317 - إيليت لتجارة المحسنات الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48990 ورقم قيد  191032    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -تجاره الجمله 

والتجزئه للمحسنات والضافات الغذائيةواضافات العلف ومستلزمات المخابز ومستلزمات مصانع الحلويات 

والحلويات بكافة أنواعها .  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتصنيع المواد الغذائية بكافة انواعها.   نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017:  التصدير.   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  وذلك دون الخللبأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة 44 ش الدكتوره بشرى
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321 - هيلثى ليف للنشطه العلجيه HEALTHY LIFE شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   08-08-2022 برقم ايداع    49079 ورقم قيد  191040    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات 

المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا 

بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - 20 ش على امين امتداد مصطفى 

النحاس -مدينه نصر اول

322 - سوليد للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

49082 ورقم قيد  191041    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف المواد الغذائيه  اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و الكيماويات  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزجاج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق و الكرتون و لب الورق  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مفاتيح التوزيع و التحكم و اللوحات الكهربائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده 8- مول براديس
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Bashandi For Urban Development And   318 - بشندى للتنمية العمرانية والستثمار العقارى

Real Estate Investment شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    48991 ورقم قيد  191033    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:   - تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم(.  - انشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  -إقامة وتشغيل المراكز تجارية فى المناطق 

النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  -اقامه وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل 

المعادن والهياكل الهندسيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ الكيماويه   - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العصائر وتجفيف المواد الغذائيه   - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدويه 

البشريه والبيطريه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات والثلجات  - اقامه وتشغيل الفران لتصنيع المخبوزات بكافه 

انواعها  -إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية او ثقافية, 

واستكمال المنشئات الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  - اقامه وتشغيل مجزر الى للدواجن واللحوم  - تربيه جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   - تربيه جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -انشاء محطات تموين 

السيارات  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:   - اقامه وتشغيل واداره مركز لخدمه وصيانة السيارات  - اقامه 

وتشغيل دور الحضانه للطفال  - اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطره   

- اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابتة والكافتيريات وقاعات الفراح والمناسبات  -شراء الراضى والبناء عليها 

وبيع وحداتها.   مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 229 - بالدور الول فوق 

الرضى والبدروم بمبنى سيلفر ستار داون تاون - قطعة رقم 102,100 القطاع الول مركز المدينة - التجمع 

الخامس

319 - حماده حسين على سرايا و شركائه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    49050 ورقم قيد  191035    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72:   أقامه و تشغيل المراكز التجارية  

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  نشاط خارج ق72:   اداره 

المشروعات فيما عد الدارة الفندقية   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عماره 8- شقه 5- عمر عبد العزيز متفرع من ش 

شهاب - المهندسين -العجوزه
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The Doctors for conferences and training  320 - ذا دكتورز للمؤتمرات والدورات التدريبية

courses شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    49057 ورقم قيد  

191036    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات )فيما عدا السياحيه()بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  -تجارة 

وتوزيع مستحضرات التجميل ومستلزمات العنايه الشخصيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 38 ش احمد الصاوى متفرع 

من مكرم عبيد -

323 - بولد هاب للتنمية والتخطيط العمرانى BOLD HUB شركة  رأس مالها 32,000,000.000 قيدت 

فى   08-08-2022 برقم ايداع    49112 ورقم قيد  191042    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  . تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية . انشاء او اداره او 

تشغيل المدارس  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  المقاولت 

العامة.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 123 ش حسن المأمون - شقة 403 - الدور الرابع

324 - اى جاليرى لتجارة المحمول و اكسسوارته I Gallery شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49142 ورقم قيد  191044    مركز عام  عن تجاره اجهزة المحمول 

واكسسوارته واجهزة الحاسب الشخصى والحاسب اللى واكسسواراتهم بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 68 المركز التجارى الدور الرضي - المرحلة التاسعة - الرحاب - التجمع الول

325 - امركس لنظمة إطفاء الحريق Amrex for Fire Systems شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49145 ورقم قيد  191046    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة وأدوات ومستلزمات إطفاء الحريق وتشكيل وتشغيل المعادن  

نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 24 - بلوك 1 - منطقة 2 - مدينة 15 مايو -
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326 - اسلم اسامه الدسوقى كامل مطاوع و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49146 ورقم قيد  191047    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الطحينه البيضاء و الحمراء و الحلوه الطحينيه و الزيت الحار  تجاره الجمله و التجزئه  بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه 

رقم 6170 - ورش السادسه- السادات -

ZAHRAT AL MADAEN COAL TRADING AND  327 - زهره المدائن لتجاره و توزيع الفحم

DISTRIBUTION شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49147 

ورقم قيد  191048    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

تجاره و توزيع جميع انواع الفحم النباتى و المضغوط  التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  توريد الكواب الورقيه  توريد الخضار المجمد بجميع انواعه  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية ش عبد المحسن الصباحى مدينه قويسنا بجوار مجمع المواقف -

328 - هاى تراك لتجاره و توريد قطع الغيار شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    49149 ورقم قيد  191051    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  تجاره الجمله والتجزئه 

لقطع غيار المعدات الثقليه و البطاريات الصناعيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط خارج ق 72  توريد قطع غيار المعدات الثقليه و البطاريات الصناعيه  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية شقه 8 بالعقار رقم 43 ب محليه 6- الحى الول -

329 - أبيكس لين للتوكيلت التجاريةApex Line شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49150 ورقم قيد  191052    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  - المقاولت الكهروميكانيكية واللكترونية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التوريدات العمومية  انتاج وتصنيع الشيش الحصيرة والرولينج شاتر 

لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 15 ش احمد فهيم بيومي -
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330 - هوت ديسك ايجيبت لتكنولوجيا المعلومات HOT DESK eGYPT شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49152 ورقم قيد  191053    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الثامن - 6أ ش بطرس غالي - روكسي -

331 - بيبر وايت لتصدير المناديل الورقية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    49153 ورقم قيد  191054    مركز عام  عن تجارة وتصدير المناديل الورقية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 5  ش حليم واصف من دار السعادة -

332 - كازابيل للتصديرCASPELLA POUR LEXPORTATION شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49154 ورقم قيد  191055    مركز عام  عن 

تجاره و توزيع المواد الغذائيه  تصدير المنتجات الغذائيه بكافه انواعها و الخضراوات و الفاكهه  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 12 - مجموعه 114 - المرحله الثالثه- نموذج 80 - عماره رقم 59 - مدينتى -

333 - فاكو انترناشيونال للنظمة المتطورة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    49155 ورقم قيد  191056    مركز عام  عن - تجميع كافة الجهزة الكهربائية لدى الغير  - 

توريد وتركيب وتوزيع وتسويق وصيانة كافة الجهزة الكهربائية  - التصدير والتوكيلت التجارية لكافة الجهزة 

الكهربائية ومكوناتها وقطع غيارها ومستلزمات النتاج المرتبطة بها.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 عمارات العبور - صلح سالم -

334 - مصطفى ابراهيم جروب لقطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49156 ورقم قيد  191057    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة قطع غيار السيارات.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع ممدوح 

العمرى - الحرفيين -
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335 - بى اس تى او للهندسه والمقاولت BSTO For Engineering and Contracting شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49157 ورقم قيد  191058    مركز عام  عن 

المقاولت العامة.  مقاولت أعمال التشطيبات والديكور.  اعداد التصميمات الهندسية.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 13 - الدور 

الول - مدينة الضباط - وادى حوف - حدائق حلوان -

336 - بي آر للمستلزمات الطبيه B.R Medical شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49158 ورقم قيد  191059    مركز عام  عن تجارة المستلزمات والجهزة 

الطبية ومستحضرات التجميل وأدوات العناية الشخصية )عدا الدوية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش نفق طوخ - بجوار نفق 

طوخ -

337 - هيتد لحلول التدفئه الذكيه HEATED FOR SMART HEATING SOLUTIONS شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49159 ورقم قيد  191060    مركز 

عام  عن توريد و تركيب و صيانه كافه انظمه التدفئه المركزيه و مشتقاتها و انظمه التبريد و التكييف و انذارات 

المان  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 32 عمارات العبور - صلح سالم -

338 - كزاريكا للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    49166 ورقم قيد  191064    مركز عام  عن شراء و بيع و تقسيم الراضى بغرض البناء عليها و 

مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء – مياه – صرف (  شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية 

و الفندقية .  التسويق العقارى  الوساطه العقاريه  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  أقامه و تشغيل المدن 

الترفيهية للطفال  اعداد التصميمات و الديكور  توريد التجهيزات و المفروشات و الثاث و مستلزمات الناره 

الداخليه  تقديم خدمات النظافه  التطوير العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش المعراج -
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339 - فاى لتطوير العمال PHI BUSINESS DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49167 ورقم قيد  191065    مركز عام  عن الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  -الطباعه الرقميه لدى الغير  -اعداد دراسات تسويقية  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحيه 

والمؤتمرات)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  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.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة وتقديم الوجبات 

الساخنه والمشروبات والتيك واى  اعمال تصميم وتطوير البرمجيات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش زعفان متفرع من ش 

الطيران -

340 - تي ايه جي جروب للمقاولت والتعدين TAG GROUP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49168 ورقم قيد  191066    مركز عام  عن المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - استغلل المناجم و المحاجر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8/18 شارع المستشار فهمى - تقسيم السلكى -

341 - سول للمراكز الطبية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49170 ورقم قيد  191067    مركز عام  عن ادارة وتملك المستشفيات  ادارة وتملك المراكز الطبية 

المتخصصة في التجميل  تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  بيع مستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم  

S4 -بالمبنى رقم H-بالدور الول - بمشروع A5 -القاهرة الجديدة - أول -

342 - رمز سوشيال للتسويق اللكترونى RMZ Social شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49171 ورقم قيد  191068    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التسويق اللكترونى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش نور الدين بهجت - 

مكرم عبيد -
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343 - هيفينس للتوكيلت التجاريه HEAVENS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49175 ورقم قيد  191070    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض .  التصنيع و التعبئه لدى الغير  اقامه و تشغيل و اداره المدارس  اقامه و تشغيل مدن 

الملهى الترفيهيه للطفال  المقاولت العامه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  استغلل المناجم و المحاجر  التنقيب عن الخامات التعدينيه  اداره المشروعات فيما عدا الداره 

الفندقيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 44 ش مصطفى صديق الرفاعى -

344 - بلحاف التجارية المحدودة Balhaf Trading Company LTD شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49177 ورقم قيد  191071    مركز عام  عن 

- التصدير  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - صيانة المعداد الميكانيكية والبحرية  - بيع 

البطاريات والطارات  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 ش محمد صقر خفاجة -

345 - فور إم للتنقيب 4M  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49178 ورقم قيد  191072    مركز عام  عن -استغلل مناجم ومحاجر  -التنقيب عن المعادن  - توريدات 

عمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

- J02 بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم

الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 100 بشارع الميرغنى -

346 - موان لمواد البناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49179 ورقم قيد  191073    مركز عام  عن تجارة مواد التشطيب والبناء  -التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مشروع داون تاون ق 34 غرب المدينة-

المنطقة الترفيهيه -
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347 - حورس للحلول التقنية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49180 ورقم قيد  191074    مركز عام  عن - تحليل بيانات وخدمات الحوسبة السحابيه والذكاء الصناعى  

- اقامة وتشغيل وصيانة خوادم البيانات  - اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  - اعداد البحاث 

العلمية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تصوير 

وطباعة المستندات وعرض وتداول المرئيات علي اجهزة الحاسب اللى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 4 عماره رقم 475 

اسكان الشباب -

348 - بيزنس برو لخدمات الفرنشايز Business Pro for Franchise services شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49229 ورقم قيد  191075    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات في مجال الفرنشايز )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - حق 

استغلل العلمات التجارية الفرنشايز  - اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  - ادارة وتشغيل منافذ 

البيع والمطاعم الثابتة و الكافيهات  - الشراف على تنفيذ التصميمات الهندسية  - تقديم خدمات الدعم الفنى في 

مجال غرض الشركة  - التسويق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى من العقار ب 4 شارع ابو بكر الصديق 

- مربع 1144 مساكن شيراتون -

349 - شيروساد للحاق العماله شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49231 ورقم قيد  191076    مركز عام  عن الحاق العماله المصرية بالداخل  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش التحرير - 

مدينة المل الجديده -
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350 - فسيله لستصلح الراضى الزراعيه FASILA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49234 ورقم قيد  191077    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربية الخيول  -الهندسة الوراثية في المجالت 

النباتية والحيوانية.  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج و فرز و تعبئه و حفظ الحاصلت الزراعيه بكافه انواعها و 

التمور بكافه انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية كفر مويس بجوار مكتب بريد كفر مويس -

351 - ريد تيبول للتوريدات العمومية Red Table شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49236 ورقم قيد  191078    مركز عام  عن تقديم خدمات الكاترينج  - 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش الرحاب - مجموعة 113 - التجمع الول - شقة 3 -

352 - الحور للنشاءات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49239 ورقم قيد  191079    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات العمومية  مقاولت النشاءات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش محمد فرح متفرع من ش محمد صالح -

353 - شركة مركز النجار للستشارات الدارية والتدريب شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49241 ورقم قيد  191080    مركز عام  عن   تقديم الستشارات فى مجال 

الدارة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إقامة وتنظيم المؤتمرات 

والفعاليات والحفلت العامه.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعادة هيكلة الشركات 

من الناحيه الدارية فقط  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 8ش مصطفى ماهر -
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354 - الوتد جروب للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49245 ورقم قيد  191083    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  مقاولت اعمال 

التشييد والبناء.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مكتب 1 - عمارة 35 - حى التبه -

363 - جاردينيا للعطور شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49316 

ورقم قيد  191095    مركز عام  عن تجارة العطور ومستحضراتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش 26 يوليو - وسط البلد -

364 - الخبراء لتصنيع المعادن شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49324 ورقم قيد  191098    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل جميع المعادن والخشاب والصناعات المعدنية   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 /2017 :  -التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 601 برج رقم 5 -الدور السادس - ابراج صن رايز - حى السفارات -
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355 - اوكتا فيوتشر للصناعات الدوائيه Octa Future For Pharmaceutical Industries شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49247 ورقم قيد  191084    مركز 

عام  عن -انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية 

والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف 

السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام 

الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية (

فرنشايز).  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن 

الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم 

الئتماني).  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها).  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 شارع عبدا 

ابن طاهر برج مكة السكنى خلف مسجد الرقم - الحى الول -

356 - اكسلنت فود للمطاعم EXCELLENT FOOD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49248 ورقم قيد  191085    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 95 شارعالمدينة 

المنورة -

357 - تسهيلت لدارة المشروعات Tasheelat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49250 ورقم قيد  191086    مركز عام  عن تقديم الستشارات والحلول 

التسويقية والبيعية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات.  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  الشراف على تنفيذ المشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 2 ادارى - سنتر الفيروز - شارع الثقافة 

- الحى التاسع -
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Zelmer Engineering and Electronic industries  358 - زلمر للصناعات الهندسية واللكترونية

co شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49251 ورقم قيد  

191087    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه  2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحقن 

الدوات الكهربائية البلستيكية والغير بلستيكية  إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج 

لها.  تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  نشاط خارج قانون 72 لسنخ 

2017 :  التصنيع لدى الغير للدوات الكهربائية البلستيكية والغير بلستيكية.  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 413 ش رمسيس - الدور الول 

- شقة 1 -

359 - عماد محمد صديق السيسى وشريكته شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    49252 ورقم قيد  191088    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع :  - لتصنيع المواد الغذائية  

- لفرز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  - لتشكيل وتشغيل المعادن  - لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  - 

لتصنيع الكيماويات  اقامة وتشغيل مصنع :  - لتصنيع الجمالونات والهياكل المعدنيه وقطع الغيار المغذية 

للصناعات المختلفه  - لتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف من الورق والبلستيك  - لتصنيع المنتجات البلستيكيه  

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو  تجميدها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الول علوى بالقطعه رقم 7ب ورش 

الصناعيه الرابعه -

360 - الفيروز للجهزة الطبية Alfayruz Lilaijihzih Altabiyih شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49292 ورقم قيد  191092    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والمستلزمات الطبية والجهزة التعويضية  

انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - الستيراد والتصدير  -تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا 

الغرض  -  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 20 عمارات منتصر - حلوان -

361 - معاذ عبد القادر خطيب وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    49314 ورقم قيد  191093    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وغسيل 

الملبس الجاهزة والجينز  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية المصنع رقم 37 - منطقة شكيل الصناعية - 

طريق المنصورة - امام نقطة شرطة النصر -
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362 - رام للمباني الحديثة والتصدير RAM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    49315 ورقم قيد  191094    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

- التوريدات العمومية  - التصدير  - المقاولت العامة  - مقاولت انشاء المباني الحديثة  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 ش سيبويه 

المصري -

365 - فيوتشر للرسومات المعمارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49325 ورقم قيد  191099    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية والرسومات المعمارية والهندسية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية شقة دور ثاني علوي - ش مصنع شهاب للعلف - بجوار المصنع - كوم الطرون -

366 - سيفيال للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49327 ورقم قيد  191100    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  مقاولت اعمال 

التشطيبات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  ادارة وتشغيل وتملك 

المراكز التجارية والمولت  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  بيع وشراء واستئجار وتملك الراضي  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 102 شارع الحرية - من شارع جسر السويس -

367 - كانى للدراسات الداريه kanee for management studies شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49331 ورقم قيد  191101    مركز عام  عن - 

اعادة هيكلة الشركات من الناحيه الدارية فقط  - تقديم الستشارات فى المجالت الماليه والدارية وفى مجال 

التخطيط)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  - اعداد البحاث التسويقية 

والدارية.  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدراسات الداريه  تقديم 

الخدمات اللوجيستيه من التخليص الجمركى و تفريغ البضائع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش محمد النادى -مكرم عبيد -

Page 153 of 1587 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

368 - اودو ايجيبت للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    49349 ورقم قيد  191102    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش الحكماء - 

الخليفه المامون -

369 - فييتي فارما Vetty Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    49353 ورقم قيد  191103    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني).  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها).  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش محمد التابعي - متفرع من محور طه حسين - الدور 

الثاني - شقة 4 - النزهة الجديدة -

370 - إليفانت لستشارات التطوير العقارى Elephant For Development Solutions شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49360 ورقم قيد  191104    مركز عام  

عن تقديم الستشارات في مجال التطوير العقاري والستشارات الهندسية والمالية )فيما عدا الستشارات القانونية  

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية ( .  اعداد الدراسات الهندسية والفنية والتسويقية والقتصادية لمشروعات 

التطوير العمرانى.  إدارة المشروعات وعلى الخص مشروعات التطوير العمراني والعقاري  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

- التسويق  اعداد التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى V90-الدور الثالث - قطعة 172 - مركز 

المدينة القطاع الثانى - التجمع الخامس -
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371 - بي اس إل للحلول الرقمية BSL for Digital Solutions شركة  رأس مالها 30,000,000.000 

قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49362 ورقم قيد  191105    مركز عام  عن - تصميم وتنفيذ 

وتسويق التطبيقات اللكترونية.  - إعداد تصميمات وتوريد وتركيب شبكات التصالت السلكية واللسلكية.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها  .  - تقديم خدمات انترنت الشياء.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  تقديم الستشارات الفنية في مجال الذكاء الصطناعي والتحول الرقمي )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5ش الدكتور علي ابراهيم رامز -

372 - ثاندر بيرد للتوريدات العمومية THUNDER BIRD FOR GENERAL SUPPLIES شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49368 ورقم قيد  191106    مركز 

عام  عن التوريدات العمومية والتصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - عمارة 35 - قطاع يو - مدينة 

المستقبل -

373 - شادو تورز للدارة والتسويق السياحي Shadow Tours شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49369 ورقم قيد  191107    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات العبور_صلح 

سالم -
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374 - اوكادا للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49387 ورقم قيد  191108    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم.  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  -إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة 

الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  -مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض 

السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد 

أو عدة أبنية.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  التطوير العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع التسعين الجنوبى - الدور الول - 

وحدة 13 - التجمع الخامس

375 - ار اتش ايه للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49388 ورقم قيد  191109    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المراكز التجارية  إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 391  شارع صالح جوده الدور الرضى متفرع من شارع التسعين النرجس 2 -

التجمع

الخامس - القاهرة الجديدة - أول

376 - ايت ايت لتنمية الراضى Eight Eight شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49445 ورقم قيد  191110    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  -التطوير 

العقارى.  -المقاولت العامة.  -ادارة الفنادق الثابتة والقرى السياحية.  -ايجار واستئجار وتملك وادارة المراكز 

والوحدات الدارية والتجارية.  - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها وتنميتها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 110 مجمع البنوك - شارع التسعين - القطاع الثانى - التجمع 

الخامس
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378 - المصرية الماراتية للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49463 ورقم قيد  191114    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية من الخضار المجمد ومركزات الفواكه بانواعها المختلفة ومعجون الطماطم  والفاكهه والحضروات 

المجففة بانواعها.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  استغلل المناجم 

والمحاجر والتنقيب عن المعادن  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  -مقاولت تركيب وتجهيز الداتا 

سنتر.  -التسويق العقارى  -شراء وبيع وتأجير الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  -الدارة والتسويق السياحى 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية  التصالت وخدمات النترنت  -تقديم خدمات التحصيل اللكترونى والغير الكترونى للفواتير.  -انشاء 

واقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  -إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز 

صيانة وخدمة للسيارات.  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  ادارة المراكز التجارية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الجيزة 47 ش لبنان - المهندسين
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377 - أتش كيو أس للستثمار العقارى والصناعى H.Q.S شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    49450 ورقم قيد  191112    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنة 

2017  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجفيف وتغليف المنتجات الغذائية ومنتجات الحبوب والعجنة 

الغذائية.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج واللياف الزجاجية والفايبر جلس والمنتجات الزجاجية بجميع 

أنواعها.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع أنواعها.  -إقامة وتشغيل مصنع تشكيل 

وتشغيل المعادن واللوحات والسلك والكبلت الكهربائية ذات الضغط العالى والمتوسط  والمنخفض  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والمعدنى  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية ومستلزماتها 

والمصنوعات الجلدية ودباغة الجلود بجميع مراحلها.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والحبار 

والمذيبات والدهانات والورق والكرتون ولب الورق وتصنيع البلستيك  المطاط والكاوتش.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع السمدة والمبيدات والثقاب والغراء والسفنج والفوم.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والمفروشات والمنسوجات والغزل.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والمطهرات )

دون الدوية( والعلف واضافات العلف.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة )فيما 

عدا خام السمنت(.  - 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 والمنشآت بداخلها.  -إدارة وتشغيل ورش الصيانة.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم.  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017:المقاولت العامة.  -التطوير العقارى.  -

التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الشرقية عمارة 4 - حى الفسطاط - مركز الحى السادس

395 - اتش اند جى برودكشن اند سليوشن لقامة المعارض والمؤتمرات H and G شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49587 ورقم قيد  191138    مركز عام  عن 

مقاولت اعمال الديكورات والستندات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات.  إقامة واعداد وتجهيز وتنظيم المعارض 

)فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 5 شارع الرشاح - عزبة مهدى - ابوالغيط - بجوار مخزن كوكاكول -
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379 - جيبسون للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49464 ورقم قيد  191115    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف المواد الغذائيه  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و الكيماويات  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزجاج  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق و الكرتون و لب الورق  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مفاتيح التوزيع و التحكم و اللوحات الكهربائيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحركات والمولدات  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجيبسون بورد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 10 - مول باراديس

380 - نتا فزت للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49561 ورقم قيد  191117    مركز عام  عن تسويق عقارى  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه من شقه 

33 دار مصر الندلس-التجمع الخامس-

381 - ابحر الشمالية للمقاولت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49563 ورقم قيد  191118    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار 25 - بلوك 8 - الحي الخامس -

382 - جودفايبس للستثمار التجاري GoodVibes شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49564 ورقم قيد  191119    مركز عام  عن - تسويق المنتجات  - التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تنظيم المعارض عدا السياحية )بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - 

التجمع الخامس -

383 - كريتيكال كير - لداره المستشفياتcritical care شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49565 ورقم قيد  191120    مركز عام  عن اقامة و ادارة المستشفيات وما 

تضمه من أنشطة علجية أو طبية.  تجهيز المستشفيات .  اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  توريد الوجبات الغذائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 3- كمبوند الدبلوماسين - ارابيل - التجمع 

الخامس -
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384 - مناسك للتسويق اللكترونىManasek شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49567 ورقم قيد  191121    مركز عام  عن - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - دعم 

ريادة العمال  - ادارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - تجارة وصيانة برامج الحاسب اللى  - التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التوريدات العمومية  - تسويق المواد الغذائية ومنتجات اللحوم  - 

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشأت  - القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و 

الميادين )اللند سكيب(  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تأجير 

مساحات العمل  - مقاولت أعمال البناء والديكور  - اعداد الدورات التدريبية  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 244 - ح 4/3 عمارات - التجمع الخامس -

385 - سامى محمد اسماعيل الشاذلى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49573 ورقم قيد  191127    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والمنسوجات والقطان.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توريد القمشة 

والمنسوجات والقطان.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 13 ش ببرس من شارع الزهر -

386 - رضا محمد ربيع اسماعيل وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49574 ورقم قيد  191129    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والفيلم الزراعى وتدوير المخلفات البلستيكية.  - تجارة الجمله و 

التجزئة للمنتجات البلستيكية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  - توريد المنتجات البلستيكية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم 87 - ورش المنطقة الصناعية 

الرابعة -
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387 - ديزل للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49575 ورقم قيد  191130    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع :  - لتشكيل وتشغيل المعادن  - لتصنيع 

مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 فيوتشر مول -

388 - اتش او اس ريل استيت للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49576 ورقم قيد  191131    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما 

ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 

والبتروكيماويات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المعدنيه وتشكيلها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس بكافة انواعها.  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية اللكترونيه.  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه )بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشاء محطات تموين السيارات.  - أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مراكز لخدمة وصيانة السيارات.  -تشغيل وادارة المحلت 

التجارية والمطاعم والكافيهات الثابته.  - مقاولت أعمال تجهيز الملعب الرياضية.  - التوريدات العموميه.  * 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 17 ش الطاقة -

389 - ماكينا دي أورو لخدمات السيارات Macchina D oro Car Services شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49580 ورقم قيد  191132    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مكتب إداري رقم 14 - سنتر العبور - الحي 

الول -

390 - زوايا للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49581 ورقم قيد  191133    مركز عام  عن - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ج شارع د.طه حسين -
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391 - ايجيبتخان للتجارة اللكترونية وتكنولوجيا المعلومات  EGYPTKHAN شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49582 ورقم قيد  191134    مركز عام  عن - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - التسويق 

اللكترونى للمنتجات عبر النترنت  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 85 شارع 9 -

392 - الزمردة الخضراء كوزماتيكس Green Emerald Cosmetics شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49583 ورقم قيد  191135    مركز عام  عن - 

التوريدات العمومية  - تجارة الجملة والتجزئة على الخص ) المنظفات والورقيات والمناديل والروائح العطرية 

ومستحضرات التجميل (  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية بلوك رقم 18092 - الحي التاسع - شارع المجد -

393 - الفاليريا للصناعات الدوائية ELValeria Pharmaceutical Industries شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49584 ورقم قيد  191136    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب 

الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة 

والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  

• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الدكتور 

احمد مصطفى - النزهه الجديده -
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394 - المازن لداره المحلت El Mazen شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49585 ورقم قيد  191137    مركز عام  عن اداره المحلت التجاريه  ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك  اواى  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 843 زهراء مدينه نصر - -

396 - السهم الزرق للتسويق Alsahm Alazrak شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49589 ورقم قيد  191139    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فرست مول - الحي الول - المنطقة الثالثة - 

الدور الثاني - وحدة 5 التجمع الخامس -

397 - كنوز سينا للتوكيلت الملحية Sinai Treasures شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49592 ورقم قيد  191140    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التصدير 

والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وتجارة وتوزيع 

المواد الغذائية والملح.  تقديم الخدمات اللوجستيه من التوكيلت الملحيه وتموين السفن والنقل البحري للبضائع.  

تاجير السيارات )فيما عدا التاجير التمويلي والليموزين(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة J03 -الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 

100 بشارع الميرغني -

398 - الستشاريون لعمال البنية التحتية Consulting for infrastructure works CLW شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49593 ورقم قيد  191141    مركز 

عام  عن تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعداد 

الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 13 شارع لوزاكا_المنطقه السادسه-الدور الرضى-شقة 1 -
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399 - السعيد احمد دياب حرحش وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49594 ورقم قيد  191142    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة وجميع المفروشات والمشغولت النسيجية  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الثاني - شقة 3 - عقار بالقطعة رقم 25 - محور خدمات الحي 

الثاني -

400 - بوسكارين لتجارة الغذية وادارة المطاعم Boskarin شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49624 ورقم قيد  191145    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم المأكولت والمشروبات والتيك اواى .  تجارة الغذية والوجبات الجاهزة  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 أ كلية البنات -

401 - ضحى باك للتعبئة والتغليفDoha Pack شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49626 ورقم قيد  191146    مركز عام  عن - التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التعبئة والتغليف والتصنيع لدى الغير لكياس البلستيك وآلت ومنتجات ومواد التعبئة 

والتغليف  - تصدير مواد التعبئة والتغليف  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 63 إسكان المستقبل - م.سوزان مبارك -
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402 - تواندو للتجارة TUANDU TRADE شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49629 ورقم قيد  191147    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه 

وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 

.  -إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.   انشطة خارج قانون الستثمار 72:  -التوريدات العمومية  -

التوزيع  التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - قطعة 101 - حي 3 /4 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

408 - منصة رشدا  للتعليم عن بعد Roshdaa شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49643 ورقم قيد  191154    مركز عام  عن التعليم عن بعد.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم 65 - 

- K المنطقة

شمال الرحاب - التجمع الخامس - طريق السويس -

403 - بيشوو فارما Beshoo Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    49631 ورقم قيد  191148    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة 

الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • تجارة وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 71 شارع المؤرخ محمد رفعت 

- الدور السادس - شقة 12 - النزهه الجديده -

Page 165 of 1587 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

404 - بريميم ايجبت لنظمة اللومنيوم والزجاج شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49632 ورقم قيد  191149    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة منتجات اللومنيوم والكلدنج والقواطيع الزجاجية 

بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الزجاجية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات المعدنية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات السيلكون ومستلزمات الواجهات و الجى 

ار سى.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

بكافة انواعة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الديكور بكافة انواعها.  تجارة الجملة والتجزئة في 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إقامة وتشغيل سلسل المداد في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التوزيع.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 520 ش فيل باهر - متفرع من شارع جمال عبدالناصر - شارع الترولى - مؤسسة الزكاه - -

405 - فود إستف للتوريدات شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49633 ورقم قيد  191150    مركز عام  عن -التوريدات العمومية على الخص السلع و المواد الغذائية 

المحفوظة و الطازجة بكافه انواعها  -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  - ادارة المراكز التجارية  - 

تجارة الجملة و التجزئة  - ادارة سلسل المداد  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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش احباب الرسول - بلوك 14 -حى السفارات -
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406 - ايمان حفنى محمد وشريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49634 ورقم قيد  191151    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت 

والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع للغزل 

والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة بكافة أنواعهم.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.  • 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.   • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  • اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  • اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, 

والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار 

الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, 

ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون 

وتصنيع الزيوت.  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع 

الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  • 

تربية الخيول.  • المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل المدارس.  • اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, 

والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع.  • إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  • انشاء محطات تموين السيارات.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 :  • القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  • 

إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • انشاء وادارة الملهي الترفيهية 

للطفال.  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  • التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عمارة رقم 286 - شقة 1 - 

المنطقة السكنية التاسعة -

407 - سامى يوسف صليب يوسف وشركاؤه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49636 ورقم قيد  191152    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد 

السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو  العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الشقة رقم 1 بالعقار رقم 424 ش ترعه الجبل -
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409 - ريتشي جوليرى للمجوهرات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49645 ورقم قيد  191155    مركز عام  عن - تجارة الذهب والمجوهرات -وليتم مزاوله النشاط البعد 

التراخيص اللزمة مصلحة سك العملة و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2 ش عبد الحميد سعيد متفرع من عبد الخالق ثروت بجوار مول طلعت حرب - الدور 4-

410 - ديجي ايدل لدارة المواقع اللكترونيةDIGI IDOL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49670 ورقم قيد  191159    مركز عام  عن التجارة والتسويق اللكتروني 

عبر النترنت  ادارة موقع وتطبيقات ومتاجر للبيع عبر النترنت  التوريدات العمومية  تنظيم المؤتمرات.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 81 طريق النصر - بجوار طيبة مول -

411 - مصنع الرؤية لتكرير الزيوت AL Roaya شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49672 ورقم قيد  191160    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتكرير 

الزيوت وخلطئها وتعبئتها وتجميع مستلزمات انتاج الزيوت  - تجارة المواد الكيماوية الولية  - التصدير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 10 ش النتصار -

412 - جودويل لهيكلة الشركات Goodwill شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49674 ورقم قيد  191161    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  تقديم الستشارات المالية والقتصادية والضريبية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات القتصادية.  التسويق اللكترونى  اعادة هيكلة 

الشركات من الناحية الدارية فقط.  تقديم خدمات التعهيد)الوت سورسنيج(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع السد العالى-سرايات 

المعادى -

413 - الكاى لطب السنان The kai dental clinic شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49676 ورقم قيد  191162    مركز عام  عن اقامة وادارة وتشغيل مركز طبي 

متخصص فى طب الفم والسنان ومايضمه من أنشطة علجية او طبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 ش سليمان مصطفي -

متفرع من اسماعيل مرشد - المنطقة العاشرة - قسم ثالث مدينة

نصر -
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414 - فاريتى للدعاية والعلن  Variety Advertising Agency شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49685 ورقم قيد  191163    مركز عام  عن الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحيه والمؤتمرات والحفلت 

العامه)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد الدورات التدريبيه المتخصصه في مجال تنميه المهارات 

للوظائف القياديه والدرجات الوظيفيه المختلفه والمتعلقه  بنشاط المؤتمرات والحفلت العامه والمعارض  -بيع 

وشراء وتأجير واستئجار المساحات العلنيه في مختلف مجالت العلن  -التوريدات العامه  -المقاولت العامه  

-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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 31 -عماره 2 س الشطر 

العاشر-المعادى الجديده -

415 - سمر عاطف للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49738 ورقم قيد  191165    مركز عام  عن المقاولت العامة.  توريد المواد المحجرية والمعدات.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 25 ش حنفى الشيخونى -

416 - اياكس للتسويق العقارى Ayax real estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49740 ورقم قيد  191166    مركز عام  عن التسويق العقارى.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة قطعة 118 - المنطقة 4 - الحى 1 - التجمع الخامس -
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417 - إم ايه سى اس اتش لتقديم الستشارات M A C S H شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49741 ورقم قيد  191167    مركز عام  عن تقديم الستشارات و على 

الخص الستشارات الماليه و الستشارات في مجال اداره المخاطر و في مجال تطوير  المشروعات و العمال 

و الستشارات الفنيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  انشاء و تصميم و اداره المواقع الكترونيه  اقامة 

و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 91 - الصحفين - التجمع الول -

418 - جرينتش للتطوير العقاري والمقاولت العامة GREENWICH شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49742 ورقم قيد  191168    مركز عام  عن التطوير العقاري  

التسويق العقاري  المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  تأجير السيارات لحساب الغير  تجارة وتوزيع المواد الغذائية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 96 - شارع 12 - حي البنفسج - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

419 - سمير عثمان تكس Samir Othman Tex شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49743 ورقم قيد  191169    مركز عام  عن تجارة القمشة والمفروشات 

والملبس بجميع انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 22 ش ذاكر حسين -
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420 - اي بي ليدرز لحلول العمال التكنولوجية EB Leaders شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49744 ورقم قيد  191170    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

- التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب رقم F19 -الدور الرابع - 86 ش عباس العقاد -

421 - لى بى للغوص LE.BE Diving شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    49745 ورقم قيد  191171    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال التدريب على الغوص )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 عبدالخالق ثروت - الدور 

الرابع - عمارة التأمينات - بجوار مول طلعت حرب - وسط البلد -

422 - سبوت ليت للستشارات المالية Spotlight for Financial Consulting شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49746 ورقم قيد  191172    مركز عام  عن - 

تقديم الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تسويق المنتجات.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 83 أ ش هارون الرشيد -
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423 - ريتساري للمقاولت العامة والتوريدات RETSARY شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49747 ورقم قيد  191173    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع وتوريد الخرده  استغلل المناجم 

والمحاجر  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الثاني - 52 شارع الطيران-

424 - ديماك للتسويق العقاريDemac Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49748 ورقم قيد  191174    مركز عام  عن التسويق العقاري  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 13 عمارات رابعة الستثماري -

430 - ايه.بى.جى للتطوير العقارى A.B.G Real Estate Development شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49823 ورقم قيد  191189    مركز عام  عن 

الستثمار العقارى والتسويق العقارى والتطوير العقارى .  تنظيم المعارض عدا السياحية)بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 1402 -الحى الول-

الهضبة الوسطى -

425 - محي عبدالحميد اسماعيل عبدالسيد مشاحيت وشركاه شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49749 ورقم قيد  191175    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف الورقية والبلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات المعدنية 

وتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس الجاهزة  اقامة وتشغيل مصنع 

لفرز وتعبئة وتبريد الحاصلت الزراعية وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والخشاب بكافة أنواعها  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات المغذية لصناعة السيارات وقطع 

الغيار  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات السمنتية والخرسانية  اقامة وتشغيل مصنع 

لصناعات الكيماوية  اقامة وتشغيل مصنع لطحن كربونات الكالسيوم والبنتونيت  انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات بالوقود  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الول علوي - القطعة رقم 27 - 

امتداد الصناعية الخامسة - ورش الشباب - مرحلة ثانية -
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426 - نيو باور للطوب السمنتى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49769 ورقم قيد  191184    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  توريد الخرسانة 

الجاهزة.  التوريدات العمومية.  مقاولت اعمال البناء.  مقاولت اعمال الساسات.  مقاولت النشاءات 

المعدنية.  مقاولت اعمال شبكات الغاز والوقود.  مقاولت انشاء الطرق والكبارى والسكك الحديد وصيانتها.  

مقاولت انشاء المطارات.  تجارة وتوزيع السمنت وحديد التسليح ومواد البناء والدوات الصحية والسيراميك 

والطوب.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 1 - الدور الرضى - عمارة 88 - مجاورة 1 - الحى العائلى -

427 - حربى ستون للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    49771 ورقم قيد  191185    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

- الستيراد.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الول بعد الرضى - عقار رقم 6 

- شارع رافع السيد الحلوانى - كوتسيكا الشرقية

-

428 - مسار للستشارات العقاريه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49813 ورقم قيد  191187    مركز عام  عن - التطوير العقارى  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه 

المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها 

او لحساب الغير  - تجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( 

واستغللها بالتمليك او  اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

- التسويق العقارى  - تقديم الستشارات فى مجالت التسويق والعقارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المكتب رقم ) A404 ( الدور الرابع -بمبنى 

تريفيوم سكوير الدارى -قطعتى ارض )329 / 330 ( - القطاع الثالث -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 

أول
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429 - الحلم للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49814 ورقم قيد  191188    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكية.  -اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة 

والبودرة بكافة أنواعهم.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء فيما عدا خام السمنت.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

اللكترونية.  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية 

والخضروات والفاكهة.  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  -إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  -التسويق والترويج 

لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  -إدارة وتشغيل 

ورش الصيانة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 74 بانوراما مول

431 - الكينج للخرسانة الجاهزة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49845 ورقم قيد  191192    مركز عام  عن ادارة وتشغيل وتملك وايجار واستئجار محطات الخرسانة 

الجاهزة.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 5A - الدور الرضى - 

كومباوند ليله - التسعين الشمالى - التجمع الخامس

432 - زا بارك للزراعات الحديثة والمتطورة THE PARK شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    49848 ورقم قيد  191193    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينتى - وحدة 61 - عماره 5 - نموذج 60 - 

مجموعة 15
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433 - ايجى كونتراك لنشاء الطرق EG Contrack For Road Construction شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49858 ورقم قيد  191194    مركز عام  عن 

المقاولت العامة.  مقاولت إنشاء ورصف الطرق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 61 شارع عبدالقادر طه - روض الفرج -

434 - محمد عبدالحميد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    49860 ورقم قيد  191195    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  -تشغيل المراكز 

التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت الهندسية  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  اقامة وتشغيل حضانات الطفال.  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 10 - مول الياسمين - حى 5

435 - عقاركو للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49863 ورقم قيد  191196    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل المواقع اللكترونية  -التجارة اللكترونية  -

التسويق اللكترونى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 296 شارع التسعين - الدور الرابع - شقة 15 - التجمع الخامس

436 - ايمن على السيد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49870 ورقم قيد  191197    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكية.  -اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة 

والبودرة بكافة أنواعهم.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء فيما عدا خام السمنت.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

اللكترونية.  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية 

والخضروات والفاكهة.  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة 55 - فيوتشر مول
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437 - كونسيبت لتجارة النجف CONCEIPT NAJAF TRADING شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49871 ورقم قيد  191198    مركز عام  عن تجارة انظمة النارة 

والنجف  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 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 محل رقم 12,11 الدور الرضى فوق البدروم برج التربى - حى غرب المنصورة - 

واجه

 شارع محمد فريد

438 - عشتار لدارة وتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    49874 ورقم قيد  191200    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات  )عدا الكحولية(.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 235 - 

غرب ارابيل - التجمع الخامس

SPECIALIZED CONSTRUCTION  439 - خطوط التشييد المتخصصة للستثمار والتنمية العقارية

LINES شركة  رأس مالها 9,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49875 ورقم قيد  

191202    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات المعدنية  المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة  -استثمار عقارى والتنمية العقارية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة عمارة 23 - مجموعة 34 - 

مدينتى - التجمع الول

440 - المحترف لصيانة السيارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49943 ورقم قيد  191203    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لصيانة السيارات ) سمكرة ودوكو (  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة بجوار مخزن النابيب - شارع الصفا والمروة -اليرانية -

441 - ابوالسعود للستثمار و التطوير العقارى و التسويق العقارى شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    49951 ورقم قيد  191204    مركز عام  عن -الستثمار و التطوير العقارى .  

-التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية حى التبه -الحى الول - بلوك 29000 ق 38 -شقة رقم 1 -
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442 - عابر الثقافة للنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49953 ورقم قيد  191205    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب بكافة انواعها  - القيام بأعمال الترجمة 

والتدقيق والمراجعة اللغوية بكافة انواعها وتحقيق ومطابقة ومراجعة المخطوطات  بيع وشراء الكتب المحلية 

والجنبية وتوزيعها  - التسويق اللكتروني  - التجارة اللكترونية  - الطباعة لدى الغير  الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 شارع 261 الدور الول شقة 2 - المعادى 

الجديدة -

443 - ويانا لخدمات النقل WAYANA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    49954 ورقم قيد  191206    مركز عام  عن النقل البرى للركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب اوالبضائع(الداخلى - الدولى)والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصرى او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 72 - شقة 8 - مدينه الشروق - المنطقة 

التاسعة - الشروق -

444 - وادي سيناء للمباني الحديثة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49955 ورقم قيد  191207    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - اعمال التشطيبات 

والديكورات  - استغلل المحاجر  - اعمال الطرق  - مقاولت انشاء المباني الحديثة  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 57 عمارات بنك السكان - زهراء مدينة نصر -

448 - تكوفى ايجيبت لصناعة المحابس TECOFI EGYPT شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    49959 ورقم قيد  191211    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محابس المياه.  التصدير.  اعداد 

التصميمات الهندسية.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 9 شارع يوسف عباس -
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445 - الونيس ALWANEES شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49956 ورقم قيد  191208    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات  بيع وتوزيع مستلزمات الحيوانات الليفة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 171 شارع الفلكي -

446 - أميت للتدريب Amit شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49957 ورقم قيد  191209    مركز عام  عن - أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - التعليم عن بعد.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 4 - الدور التاسع - برج السلم - بجوار مستشفى السلم الدولي - كورنيش النيل -

447 - زيلين لتقديم الستشارات الهندسيه zielen شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    49958 ورقم قيد  191210    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الهندسيه)

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التجاره اللكترونيه عبر النترنت  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  توريد و تركيب 

انظمه التيار الخفيف  - توريد و تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة 

المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

- j14وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

بالوحده رقم 201 بالطابق الثانى - عقار رقم 38 - حى الملتقى العربى - شيراتون المطار  -
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449 - جاردينيا لخدمات النظافة والتوريدات العامه Gardenia Services and Supplier شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49960 ورقم قيد  191212    مركز عام  

عن - تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات وابادة الحشرات والقوارض .  - التوريدات العامه  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 شارع احمد السمان -الحى الثامن -

450 - اس بى فارما للزيوت الطبيعيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    49964 ورقم قيد  191215    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع وتسويق الدوية البشرية والبيطرية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والفيتامينات والغذية  الخاصة والبان الطفال وأغذية الرياضيين 

والعشاب الطبية والخلصات العشبية والعطرية والزيوت الطبية والعطرية  وخلصاتها والمصال الطبية 

والغير طبية والعطور والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية واضافات  العلف والمستحضرات 

البيطرية والكواشف المعملية والجهزة الطبية والتعويضية ومستلزمات الصيدليات والمعامل  والسوائل والمحاليل 

الطبية ومواد التعقيم والصابون والمنظفات الصناعية والمناديل المبللة والمنتجات الورقية ومنتجات  العناية 

الشخصية والبودرات والبريمكسات ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية ومستحضرات معهد التغذية 

وهيئة  سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بكافة انواعهم واشكالهم وتصنيع وتعبئة وتغليف كل ما سبق لدى 

الغير.  - انهاء اجراءات تسجيل كل ماسبق امام الجهات المختصة.  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب الموارد البشرية.  - 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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - الدور الرضى - 1 ش شريف - الروضه - المنيل -

451 - راش اند ريتش - لميس جاويش  LAMIS GAWISH - RUSH AND RICH شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49965 ورقم قيد  191216    مركز عام  عن تقديم 

خدمات الترجمه  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 1 - الدور الرضي يمين الواجهة - عمارة 8 - مربع رقم 68 - المستثمرين الجنوبية

- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

455 - سمايل للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

49970 ورقم قيد  191220    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق والورق والكرتون  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والكيماويات  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 37 - براديس مول -
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452 - اليكسيون للمستحضرات الصيدلنية Alexion Pharmaceutical شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49967 ورقم قيد  191217    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب 

الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة 

والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات 

المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  

• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الديب 

محمد السباعى - بجوار مقر شركة بتروجيت - النزهه الجديده -

453 - ميديكال يو سي جي لدارة المؤسسات الطبيه Medical UCG شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49968 ورقم قيد  191218    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة 

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  اقامة وتشغيل وإدارة 

المراكز الطبية والعلجية  التصنيع لدى الغير  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  تنظيم المزادات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الول - بلوك 3 - عمارة 8 - بجوار مسجد الرحمة - كمبوند الواحة -

454 - المصرية الوروبية لدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    49969 ورقم قيد  191219    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات والكافيهات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات " فيما عدا المشروبات  الكحولية"  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 46 شارع 9 -
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456 - إيكاروس للستشارات Icarus Consulting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    49971 ورقم قيد  191221    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجالت 

القتصاد والمناخ )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 4 تقسيم اللسلكى -المعادى 

الجديده -

457 - جو ليدرز للمستلزمات التعليمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    49973 ورقم قيد  191222    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس  اقامة وتشغيل دور 

الحضانه  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  بيع وتوزيع وتأليف الكتب الخارجية  

تجارة وتوريد وبيع وتوزيع كافة المستلزمات والجهزة والدوات اللزمة لمباشرة العملية التعليميه وتوزيع 

وتوريد الزى  المدرسى  ايجار واستئجار وتاجير السيارات )فى ما عدا التاجير التمويلى(  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع العروسى - شارع عين شمس -عين شمس الشرقية -

458 - فنجوا للتجارة العالميه المحدوده شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    49978 ورقم قيد  191223    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانوناوعلي الخص تجارة المواد الغذائيه  تجارة الملبس الجاهزة والقمشة  تجارة جميع انواع الجهزة 

الكهربائية و اللكترونية  التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ميدان الجمهورية -

459 - ستاتمينت اوف ادس للدعاية والعلن  Statment of Ads شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت 

فى   11-08-2022 برقم ايداع    49980 ورقم قيد  191224    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  - أعمال تصميم وإنتاج وإدارة 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  - تصميم المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 21 - الحي الثالث - التجمع 

الخامس -
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460 - القاهرة للمنتجات المرورية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    49993 ورقم قيد  191225    مركز عام  عن • انشطه من داخل قانون 72 لسنة 2017  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة المستلزمات المروريه ومنها )حقيبة السعافات الوليه والمثلث العاكس 

والقماع  الفسفوريه وخوذة الموتسيكل ومسجل ومحدد السرعه ديجيتال تاكو جراف الصندوق السود للسيارات 

وكافة محتويات حقيبة  السعاف من القماش غير المنسوج(  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ونفخ وحقن بلستيك 

لكافة المنتجات المصنوعه من خامات بولى ايثلين وبولى بروبلين وبى في  سى وبولى ستيرين  • إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع صندوق السعافات الوليه والوقايه للحجاج والمعتمرين ومهمات ومستلزمات المن  

الصناعى والدفاع المدنى والسلمه والصحه المهنيه.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة كافة أنواع 

المطهرات والمنظفات  . * مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003  : • انشطه من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  • التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في مصر أو في الخارج , 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة الدور 

الحادى عشر ب ج ب شارع المخيم الدائم سابقا الحى

السادس – خلف قسم شرطه مدينة نصر ثان

461 - فيلم ماستر ايجيبت لدارة الفعاليات Flimmaster Egypt For Events Management شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49994 ورقم قيد  191226    مركز 

عام  عن إقامة وتنظيم وادارة المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والفعاليات والحفلت العامة 

بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 24 ش الطيران

464 - عمر محمد جلل وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50049 ورقم قيد  191233    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع الراضي المستصلحة.  

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  • تربية الخيول.  • المزارع السمكية.  • 

تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للسمدة والردة.  •إعداد الدراسات 

القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • 

التطوير العقارى.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش العروبة - كورنيش المعادى -

465 - احمد بكرى عثمان وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50050 ورقم قيد  191234    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع طوب اسمنتى مصمت بمختلف المقاسات.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  المقاولت العامة.  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مجموعة B7-72 عمارة 77 - شقة 34 - مدينتى -
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462 - البتكار الماسى للمحتوى اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    50020 ورقم قيد  191228    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:  -

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية  -

نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو 

تشغيلها, بما  في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  -الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  -

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية.  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  : نشاط خارج 

قانون 72 لسنه 2017  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -إقامة وتنظيم 

المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض 

على حده  -التوريدات العمومية  -التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية بكافة أنواعها  -إقامة وتشغيل وإدارة وتملك 

وتأجير المطاعم والكافتيريات والكافيهات الثابتة  -شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات 

السكنية والتجارية والدارية  -مقاولت فرش وتجهيز المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة  -استغلل حقوق 

الملكية الفكرية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 6 - شارع 200 - دجلة

463 - تقى محمد كمال محمد المليجى وشركائها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50048 ورقم قيد  191232    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مواسير البولى إيثلين ومستلزماتها ومواسير P.V.C ومستلزماتها ومواسير البولى بروبلين ومستلزماتها.تجاره 

الجمله والتجزئه للمنتجات البلستيكية ومستلزماتها والمواد الخام الخاصة بها )بالمناطق النائية والمجتمعات  

العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 7083 - المنطقة الصناعية السابعة -

488 - زوام للعلج الطبيعى واعادة التأهيل ZAWAM PHYSIOTHERAPY AND REHAB شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50134 ورقم قيد  191257    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العلج الطبيعى واعادة التأهيل.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 23 - ش 
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466 - كلودز للتسويق السياحى CLOUDS for Tourism Marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50051 ورقم قيد  191235    مركز عام  عن 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 2 بالشقه رقم 1 

-work brand-الكائن في 24 ش الشهيد مصطفى رياض- - المنطقة الولى -

467 - كازا بلنكا للديكور شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50052 ورقم قيد  191236    مركز عام  عن اعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - 

شقة 6 - قطعة 7646 - ش كلية الصيدلة - الهضبة الوسطى -

468 - عادل يوسف للنقل Adel Youssef for Transport شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50053 ورقم قيد  191237    مركز عام  عن النقل البرى للبضائع  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط 

من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 137 متفرع من ش 20 - من جسر السويس -

469 - دانفوس ايجيبت Danfoss Egypt شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    50054 ورقم قيد  191238    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 49 ب المستثمرين الجنوبية-شارع التسعين الجنوبى-ذا سبوت مول-التجمع الخامس-

AL-Ebdaa For Logistics  Services and 470 - البداع للخدمات اللوجستية والتخليص الجمركى

Customs Clearance شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50056 ورقم قيد  191239    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ 

للبضائع والتوكيلت الملحية والتخليص الجمركي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى - مول الرحمة - مساكن اهالينا 1 

-
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471 - تى ام ايه لتجارة المواد البترولية TMA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50062 ورقم قيد  191240    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجستية من 

الشحن البحرى والتفريغ وخدمات النقل البحرى للبضائع والتخليص الجمركى.  تقديم خدمات النقل البرى الداخلى 

والدولى للبضائع وتقديم الخمات اللوجستية من الشحن البرى والتفريغ والتخليص  الجمركى.  ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البرى للركاب والبضائع)الداخلى –الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو  

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على الخص تجارة المواد البترولية بجميع مشتقاتها  

-التوريدات العمومية  -التصدير  -تسويق المنتجات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

  K09 كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

بالوحدة رقم 201 بالطابق الثانى - العقار رقم 38 - حى الملتقى العربى - شيراتون المطار - النزهه

472 - اتشيفر ورلد جروب للتجارة ACHIEVER WORLD GROUP شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50065 ورقم قيد  191241    مركز عام  عن 

بيع وتوزيع وصيانة الجهزة الكهربائية واجهزة الهواتف المحمولة ومستلزماتها  ادارة وتشغيل وتملك المحلت 

التجارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 22 شارع مكرم عبيد -

473 - الشراع للتعبئه و التغليف شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50090 ورقم قيد  191242    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه و تعبئه و تغليف و 

فرز و غربله التمور و المكسرات و زيت زيتون و جميد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المصنع رقم 15 بمنطقه 

الصناعات الصغيره باراضى المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه

- العين السخنه- بالتجمع الثالث - -

474 - سيلكيم للسمدة والكيماويات Silachem for Fertilizers and Chemicals شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50094 ورقم قيد  191243    مركز عام  عن 

نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه للسمدة والمبيدات الزراعية والكيماويات بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 55 ش شعلن -
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485 - سيكما لتجارة المنظفات  Sikma Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50125 ورقم قيد  191254    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تجارة وتوزيع وتوريد المنظفات بكافة انواعها واشكالها  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 4 ش حسين عبد الوهاب -

475 - ماب لحلول الطاقه map for energy solutions شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50097 ورقم قيد  191244    مركز عام  عن - اعداد التصميمات الهندسيه  - 

تقديم الستشارات فى مجالت الطاقه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 53 ش ابوداوود الظاهرى -

476 - كيتر اند كو لدارة المحلت التجارية Cater & Co شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50098 ورقم قيد  191245    مركز عام  عن - إدارة وتشغيل وتأجير المحلت 

التجارية ومحلت السوبر ماركت.  - تجارة السلع الغذائية.  - التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح 

به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة قطعة رقم 15 - بلوك 16 - منطقة 12 -

477 - بيانتا للتجارة والتصدير Pianta For Trade and Export شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50103 ورقم قيد  191246    مركز عام  عن التصدير.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 مول خلف المحكمة - الدور 

الثانى - وحدة Y3 -التجمع الخامس-
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478 - مشارق للتنميه الزراعيه MASHARIQ شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50104 ورقم قيد  191247    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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.  تجاره الجمله والتجزئه للتقاوى و الحاصلت الزراعيه و 

شتلت الخضر و الفاكهه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  

اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه الحاصلت الزراعيه   نشاط خارج 72 :  تصدير الحاصلت الزراعيه و التقاوى  

تأجير اللت و المعدات الزراعيه فيما عدا التأجير التمويلى  التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 88 ش عثمان بن عفان -

479 - مفاهيم البناء والتشييد للمقاولت والتوريدات العامة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50107 ورقم قيد  191248    مركز عام  عن - المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  - مقاولت أعمال التشطيبات والديكورات  - المقاولت الكهربائية والميكانيكية  - توريد وتركيب 

وصيانة أجهزة التكييف  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  

- تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - إعداد 

التصميمات الهندسية  - القيام بأعمال المساحة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 9 - الدور الخامس - قطعة رقم 29 - 

بلوك رقم 1 - المنطقة العاشرة -

480 - جى اف اس للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    50110 ورقم قيد  191249    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات 

العمومية  توريد قطع غيار السيارات  توريد الحديد و اللومنيوم و النحاس و البلستيك و الخشب و الكرتون  

توريد اكسسوارات الموبيلت  توريد الرخام و الثاث المكتبى و االمنزلى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 5 ش مصرف اسكندر - قريه 

ابو سنه - قليوب -

481 - ثقه للعلف شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50111 

ورقم قيد  191250    مركز عام  عن تصنيع وتعبئة وبيع اعلف الدواجن والمواشى بكافة انواعها لدى الغير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية ش الجلء تقاطع ش السكندريه-بندر -
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486 - جو جرين توريد و تركيب نباتات الزينه وزراعه الزرع الطبيعى GO GREEN شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50132 ورقم قيد  191255    مركز عام  عن 

زراعه نباتات الزينه و المزروعات الطبيعيه بكافه انواعها و توريدها و تركيبها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 

22-284 عمارات الظباط-

487 - العجيبة دوت كوم للدوات المنزلية AL.Ageba.com شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50133 ورقم قيد  191256    مركز عام  عن -التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا وعلى الخص تجارة الدوات المنزلية.  -التسويق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شقة 105 بالدور الثالث علوى-

بالعقار الكائن بشارع سيدى مسعود بجوار فندق جرين هاوس

-
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482 - امجاد تكنولوجي للستثمار الصناعي Amjaad Technology شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50117 ورقم قيد  191251    مركز عام  عن  

انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه للمشغولت الذهبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البورد اللكترونية والجهزة اللكتروينة   انشطة خارج قانون الستثمار 

72 /2017 :  - توريد وتركيب أجهزة العدادات الذكية واللوحات الكهربائية  - اعمال المقاولت الكهربائية  - 

التوريدات العمومية  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التصنيع لدى الغير  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 11 - شقة 1 - ش 259 - المعادي 

الجديدة -

483 - ايديا للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50118 ورقم قيد  191252    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والمعدني بكافة 

انواعه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شارع مؤسسة الزكاة أمام ميتسوبيشي بوند -

484 - او.ام.اي.أر لتأجير العقارات O.M.E.R REAL ESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   11-08-2022 برقم ايداع    50119 ورقم قيد  191253    مركز عام  عن شراء وبيع وتأجير 

الوحدات السكنية والتجارية والدارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 48 ش احمد زكي -
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489 - ايمبير لقامة وتشغيل المراكز التجارية EMPIRE شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50177 ورقم قيد  191267    مركز عام  عن -التطوير العقارى  -تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  -مقاولت اقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه وانشاء الفنادق 

الثابته  -المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه )المولت التجاريه(ومدن 

ترفيهيه للطفال  -القيام باعمال تنسيق و صيانه و اداره وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(  -

اقامه و تشغيل و اداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه(و تقديم جميع 

انواع  الماكولت و التيك اواى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة 2 - عقار 51 - مجاورة 2 - الحى 7 - الشيخ زايد

490 - واحة النخيل للستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 8,000,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    50204 ورقم قيد  191268    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 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 فى  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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربيه الخيول  - الهندسه الوراثيه في المجالت 

النباتيه والحيوانيه  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008 . نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - 

المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - التطوير العقارى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 7 ش محمود على -منشية الطوابق -فيصل

491 - امين صباغ انترناشيونال للتجارة العامة شركة  رأس مالها 9,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50210 ورقم قيد  191269    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 213 - الدور الثانى - المبنى رقم 7 - القطعة رقم 36
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492 - تي إى ام للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    50240 ورقم قيد  191272    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017    

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 و  . مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008    استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.    استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري  الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.    تربية الخيول.    المزارع السمكية    الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.    تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (.    انشاء مناطق الخدمات التجارية 

والترفيهية.    إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو 

طبية.  بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا  بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.    إقامة المراكز الطبية 

التشخيصية أو العلجية.بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو 

العلجية أو التشخيصية لها.    تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.    اقامة 

وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو  

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها 

والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع.    اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.    

انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات    اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق 

والمنشات بداخلها    الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:    الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي.    صيانة آبار البترول وتنشيطها.    صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.    حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.    العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.    

معالجة السطح من الترسيبات.    الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.    النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك 

والكياس البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة أنواعها.    إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع 

الملبس الجاهزة.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.    إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.    إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكيماويات.    إقامة وتشغيل المخابز اللية.    أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي.    

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات.    نشاط السينما ومنها استئجار 

استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  تصوير وتحميض وطبع 

وانتاج وعرض وتوزيع.    اقامه وتشغيل محطات الخرسانه الجاهزه.    مشروعات السكان الجتماعي 

   )B.O.T( ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض

اقامة او تشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام  .)B.O.T( وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام    

انشاء محطات تموين السيارات.    إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  :   أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017    اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة 

وصيانة السيارات.    اقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.    اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافيتريات.    اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة .    إقامة 
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وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده.    التطوير العقاري.    القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين )اللند سكيب(.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور التاسع - 38 ش جمال سالم
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493 - دبليو دى ايه ان للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    50241 ورقم قيد  191273    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و  . مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  - 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  - استزراع الراضي المستصلحة.  

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - المزارع السمكية  - 

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (.  - انشاء مناطق الخدمات 

التجارية والترفيهية.  - إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية 

علجية أو طبية.  بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا  بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.  - إقامة المراكز 

الطبية التشخيصية أو العلجية.بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية 

أو العلجية أو التشخيصية لها.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - اقامة 

وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو  

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها 

والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  

- انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق 

والمنشات بداخلها  - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:  - الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي.  - صيانة آبار البترول وتنشيطها.  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  - حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  - 

معالجة السطح من الترسيبات.  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  - النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك 

والكياس البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة أنواعها.  - إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع 

الملبس الجاهزة.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.  - إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكيماويات.  - إقامة وتشغيل المخابز اللية.  - أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي.  

- أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات.  - نشاط السينما ومنها استئجار 

استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  تصوير وتحميض وطبع 

وانتاج وعرض وتوزيع.  - اقامه وتشغيل محطات الخرسانه الجاهزه.  - مشروعات السكان الجتماعي 

 - )B.O.T( ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض

اقامة او تشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام  .)B.O.T( وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  - 

انشاء محطات تموين السيارات.  - إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  : - أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة 

وصيانة السيارات.  - اقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافيتريات.  - اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة .  - إقامة 
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وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده.  - التطوير العقاري.  - القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين )اللند سكيب(.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور العاشر - 38 ش جمال سالم

 Technology of Insulating Materials - Technobit 494 - تكنولوجيا المواد العازلة - تكنوبت

شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50245 ورقم قيد  

191274    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد العازلة للرطوبة والمياه والمواد العازلة 

المستخدمة في تبطين الترع والمصارف  والعوازل الحرارية بكافة أنواعها واشكالها وانتاج البيتومين المؤكسد.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 60 ش مهمشة

495 - سينك للستشارات الدارية SYNC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50403 ورقم قيد  191275    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  المقاولت العامة  اعداد الدورات التدريبية  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   تقديم 

الستشارات وعلى الخص الستشارات الدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 17 - عمارة 7 - شارع عبد الحميد بدوي - المنطقة السابعة - مساكن 

شيراتون -

496 - شحن افندينا شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50404 

ورقم قيد  191276    مركز عام  عن الشحن البحري والجوي للبضائع  النقل البري للبضائع وكافة المنقولت 

المصرح بها قانونا  للغير من شركات وافراد وهيئات داخل مصر وامتلك سيارات  النقل وايجارها من الغير 

وللغير " فيما عدا التأجير التمويلي"  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  ادارة وتشغيل وامتلك مخازن البضائع  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 1 - 

الكائنة بالدور الرضي- بمدخل العقار رقم 54 حاليا 52 سابقا  - شارع السلطان

حسن الرفاعي -
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497 - اتش اس ام للمقاولت العامة H S M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50405 ورقم قيد  191277    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت العامة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الثاني - 32 شارع احمد الزمر - الحي العاشر

498 - يورو تك للتسويق اللكترونى Euro Tech For E-Marketing شركة  رأس مالها 

6,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50407 ورقم قيد  191278    مركز عام  عن 

-التجارة اللكترونية.  -التسويق اللكترونى.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  

تقديم الستشارات التسويقية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة خلفيه بمول الماظه افينيو بجانب مستشفى مصر للطيران -

499 - حسن على العقارية Hassan Ali شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50408 ورقم قيد  191279    مركز عام  عن المقاولت المتكاملة.  التسويق العقارى .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة قطعة 9050 شارع البيه متفرع من شارع 9 -

500 - بي أند أية فيرم للتسويق العقاري P&A FIRM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50409 ورقم قيد  191280    مركز عام  عن التسويق العقارى .  التوريدات 

العمومية  اعمال التشطيبات والديكورات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي بالعقار رقم 190 ش معز الدولة - 

البنفسج 6 - التجمع الول -

501 - تروفي للتدريب وتنمية المهارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50410 ورقم قيد  191281    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 - 

تقسيم جمعية العاملين بهيئة النقل العام - الواحة -
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502 - بوفالو ايس ماج BUFFALO ICE MUG شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50411 ورقم قيد  191282    مركز عام  عن تجارة وبيع كاسات الثلج  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر الدور الرضى 304 الوفاء والمل -

503 - مشورة لريادة العمال شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50412 ورقم قيد  191283    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال ريادة العمال )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 8 شارع الجزيرة الوسطى -

505 - النابهى لداره الكافيهات و المطاعم AL- NABEHI شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50415 ورقم قيد  191286    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

اقامه و تشغيل سوبر ماركت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة رقم ب - منطقه الخدمات د- الشطر الول - تقسيم زهراء المعادى - -

506 - بترفلى للتوزيع Butter fly شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50416 ورقم قيد  191287    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  -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.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش المدينة المنورة-النزهه الجديده - - -

510 - ايه اس تى للرخام و الجرانيتA S T شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50421 ورقم قيد  191291    مركز عام  عن - انشطة داخل قانون2017/72  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع جميع انواع الرخام والجرانيت  انشطة خارج قانون 2017/72  - التصدير  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الصفا و المروه - 

كوتسيكا -
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511 - اليمان لدارة المطاعم والكافيهات ALeman شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50422 ورقم قيد  191292    مركز عام  عن تملك وإدارة وتشغيل المطاعم ) 

الثابتة ( بكافة أنواعها والكافيهات والمقاهي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 137 شارع النزهه -
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504 - المحبه للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50414 ورقم قيد  191285    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  • اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ 

الجلود.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة بكافة أنواعهم.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  • اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  • اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل 

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008   . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

أو اللحوم.  • تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  • تربية الخيول.  • المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  • اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, 

والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو 

ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  • إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  • انشاء محطات تموين السيارات.  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008   نشاط خارج ق 72 :  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل 

الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  • إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات.  • ادارة 

المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها.  • انشاء وادارة الملهي الترفيهية للطفال.  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  

• التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 11 ش احمد خليل -
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507 - افرو باى للشحن و التجارة AFRO PAY FOR SHIPPING AND TRADING شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50418 ورقم قيد  191288    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  ادارة و تشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  تنظيم 

المعارض فيما عدا المعارض السياحيه و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حده  التعبئه و التغليف لدى الغير  ايجار و استئجار السيارات السيارات فيما عدا التأجير التمويلى  

توريد الوجبات الجاهزه  - تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض  - الشحن و النقل البرى الداخلى و 

الدولى للبضائع  و ل يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد  القيد بسجل الناقلين و استخراج الترخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الدولى  التخليص الجمركى  تأجير و استئجار و تشغيل السفن  - تشغيل و ادارة المخازن 

و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  فيما عدا الدويه  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  اعداد 

البحاث العلميه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 76 ش البستان -

508 - عنتابى للطاقه Antabi Energy شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50419 ورقم قيد  191289    مركز عام  عن انشاء وادارة محطات توليد الكهرباء  اقامة 

وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  تجارة وبيع الزيوت والمواد البترولية وتصديرها  -المقاولت العامه  -

التوريدات العمومية  المقاولت العامة  إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد  بموافقة و اجراءات الترخيص بها  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش امتداد 

رمسيس-المهمات -
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509 - تايجر تك ايجيبت لتصنيع وطباعة الستيكرز Tiger Tec Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50420 ورقم قيد  191290    مركز عام  عن : • 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتحويل وطباعة المواد ذاتية 

اللصق والورق والستيكرز ومواد و مستلزمات التعبئة  والتغليف.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017  • التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 570 بمنطقة الصناعات الصغيرة باراضى المنطقة الصناعية شمال طريق 

القطامية

العين السخنة - التجمع الثالث -

512 - بى تى اس للنقل  BTS TRANS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50423 ورقم قيد  191293    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع.  - ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى 

او  خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى  والدولى.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - فيل 186 - البنفسج 10 - التجمع 

الول -

513 - ايه ال ايه لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50432 ورقم قيد  191300    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وإعداد 

وتجهيز وتوريد المأكولت بمختلف أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 3B - بلس مول بمنطقة المستثمرين 

الجنوبية - الدفاع الوطني -

514 - باى تك لنظمة الدفع والتحصيل Pay Tech شركة  رأس مالها 280,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50433 ورقم قيد  191301    مركز عام  عن • تقديم خدمات الدفع 

اللكترونى.  • تحصيل الفواتير.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها .  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  • تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 ش وهدان - اول -
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515 - ذي ديليجانس سايت تو للبحاث الطبية Zi Diligence Site Two شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50434 ورقم قيد  191302    مركز عام  عن - 

إعداد البحاث في مجال التوافر والتكافؤ الحيوي والثبات للدوية وكذلك البحاث الطبية.  - تقديم الستشارات )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - إدارة برامج تثقيف المرضى والبرامج 

الخاصة بإقتصاديات الصحة العامة وإعداد الدراسات التسويقية الخاصة بها  - اقامة وتنظيم المؤتمرات  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 5 و 6 - الدور الرضي - بالعقار 

المقام على قطعة الرض رقم 7464 -منطقة س -

516 - ستريف لتكنولوجيا المعلومات Stryv شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50437 ورقم قيد  191305    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  

المعنية  -التصالت وخدمات النترنت  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   -انشطة خارج قانون 72 :  -إقامة 

المعارض )عدا السياحيه(و المؤتمرات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  -اقامة و 

تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -التجارة اللكترونيه عبر النترنت  -مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس 1-ش اسماعيل 

القبانى متفرع من الطيران -

517 - اوه اس اى للخدمات اللوجستيه OSE For Logistics Services شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50438 ورقم قيد  191307    مركز عام  عن 

النقل والشحن البرى للبضائع والتفريغ.  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – 

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى"  التصدير.  التوريدات العمومية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 18 أ - عمارات العبور - صلح سالم -
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518 - جولز للوجبات الجاهزة Joules شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50439 ورقم قيد  191308    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.  - 

توريد وتوزيع الوجبات الجاهزة.  - تقديم خدمات الكاترينج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 110 مجاورة 2 - منطقة 7 -

519 - ذا-بلوك لتوريد المنتجات السمنتية      Z-Block شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50440 ورقم قيد  191309    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  توريد المنتجات السمنتية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 6 ش مصطفى كامل -

520 - الساج للنقل El Sag شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50442 ورقم قيد  191310    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى للبضائع.  - ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى.  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 عمارات الفتح - حى السفارات -

521 - بيوجين أفريكا للستيراد والتصدير Biogen Africa For Export And Import شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50443 ورقم قيد  191311    مركز عام  

عن انهاء اجراءات تسجيل مستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعلف السائلة والبودرات امام 

الجهات المختصة  والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )

فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  • تجارة وتوزيع مستحضرات 

التجميل بكافة أنواعها ومستلزمات التجميل واضافات العلف والعلف بكافة انواعها  والمواد الخام الخاصه 

بها والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها ومنتجات العناية  الشخصية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والفراد)عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  إدارة المشروعات.  - مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها.  

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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع قاسم فرحات متفرع من شارع المؤرخ 

محمد رفعت - النزهة الجديدة -
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590 - فريند كيما للكيماويات Friend Chema شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50913 ورقم قيد  191403    مركز عام  عن تجارة الكيماويات والحبوب.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية شقة 4 عمارة 391 - اسكان الشباب 100 -

624 - تميز للدارة وتسويق وصيانة المولت التجارية Tamayooz شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51192 ورقم قيد  191456    مركز عام  عن تسويق وإدارة 

وصيانة المولت التجارية.  تأجير واستئجار المحلت التجارية )فيما عدا التأجير التمويلى(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 21 شارع شمس الدين الذهبى -

522 - التبارك لمواد التعبئه والتغليف والطباعه Altabarak Packaging Printing Materials شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50455 ورقم قيد  191312    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  - تجارة وتوريد الكارتون  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد التعبئة والتغليف  - تجارة مواد التعبئة والتغليف  اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة  - نشر وتوزيع 

الكتب  الوساطه التجاريه  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تنظيم المؤتمرات 

والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة التجمع الخامس - الحى الول - قطعة 50 )بداخل كابيتال مول Capital Mall غرفه M4 -الدور 

الثانى -

523 - سي اي اي للستشارات العقارية Cee Real Estate Consultancy شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50456 ورقم قيد  191313    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات العقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التسويق 

العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 16 ش محمود البدري - المنطقة الثامنة - مدينة نصر اول -
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 Pegasus Pharma for Pharmaceutical Industries 524 - بيجاسوس فارما للصناعات الدوائية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50458 ورقم قيد  191314    

مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمستحضرات الطبية والعقاقير والمكملت الغذائية وكذلك 

تصنيعهم لدى الغير  - تسويق الدوية ومستحضرات التجميل والعقاقير والمكملت الغذائية  - التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - تقديم الستشارات في مجال صناعة الدوية )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تقديم خدمات الدعم الفني للمشروعات 

الدوائية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية وحدة 1 - مبنى 1شارع 

الحكمة - كفر الجزار -

525 - اوليفر للتوريدات العامة والخدمات المتكاملةOliver شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50482 ورقم قيد  191316    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية برج الري - الدور التاسع - ش جمال عبدالناصر - امام مجمع الكليات 

-

526 - العبد للنشاءات ALabd Construction شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50483 ورقم قيد  191318    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التوريدات 

العمومية  - مقاولت اعمال النشاءات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 52 شارع المحكمة العسكرية -

527 - شوجر بش ايفنت Sugarbush Event شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50484 ورقم قيد  191320    مركز عام  عن - تنظيم الحفلت العامه  - ادارة 

وتشغيل مناطق العاب الطفال )الكيدز آريا(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 225 النرجس 2 -التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - أول -
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528 - حسن ابو شادي لتنمية القدرات Hassan Abo Shady شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50485 ورقم قيد  191322    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية قدرات الموارد البشرية  - اعداد الدورات التدريبية في مجال اللغة العربية  - اعداد البحاث 

العلمية  التسويق  - نشر وتوزيع الكتب  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8137 ش 9 - شقة رقم 2 -

529 - شركة بيت الملبس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50487 ورقم قيد  191325    مركز عام  عن تجارة وتوريد الملبس الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 71 ش معز 

الدولة متفرع -

535 - فورناليا للمخبوزاتFORNALIA FOR BAKERY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50564 ورقم قيد  191334    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخبوزات والمعجنات بجميع انواعها واشكالها.  تشغيل وادارة وتملك المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات  -

تشغيل وادارة وتملك وحدات الطعام المتنقلة  -تجارة وتوزيع المخبوزات والمعجنات بجميع انواعها واشكالها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى - كونكرد بلزا مول - شارع التسعين الجنوبى - بجوار الجامعه المريكية -

التجمع الخامس -

530 - تصميمات احمد صالح Ahmed Saleh Designs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50489 ورقم قيد  191326    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات 

العمومية.  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد 

التصميمات الهندسية.  مقاولت أعمال التشطيبات والديكور.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الرضى - عمارة 

10 - عمارات شركة المعادى - الشطر السابع -

THE ARAB FLEET COMPANY SHIPPING  531 - السطول العربي للتوكيلت الملحية

AGENCY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50490 ورقم قيد  

191327    مركز عام  عن التوكيلت الملحية  تقيم الخدمات اللوجيستية من اعمال الشحن والنقل البحري و 

شحن وتفريغ السفن وادارة وتشغيل السفن " القائمة  بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص" فيما عدا النقل 

والشحن البري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 57 ق حي الملتقى العربي - شيراتون
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532 - المصباح للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50560 ورقم قيد  191331    مركز عام  عن تقديم خدمات التعليم عن بعد  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 154 ش 28 

عمارات الحى الخامس-التجمع الخامس-

533 - ثاير جروب للتجارة والتوريداتTHAIR Group for trade and supplies شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50561 ورقم قيد  191332    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادرية رقم 

112 الكائنة فى الدور الرضى عقار رقم 2 عمارات اول مايو - طريق النصر

-

534 - تربو تك للخدمات اللوجيستية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50563 ورقم قيد  191333    مركز عام  عن -التصدير والتوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - التوريدات العمومية  - المقاولت العمومية  - تقديم الخدمات 

اللوجيستيه من الشحن البحرى والجوى للبضائع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 5 الدور الول -عماره 11 -المنطقه 

السابعه -مصرللتعمير -مساكن شيراتون -

536 - سلوى حسن للستشارات و التدريب شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50565 ورقم قيد  191335    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و 

تدريب الموارد البشرية.  - اعداد الدورات التدريبيه  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 1- عماره 10 - ش الدكتور محمد حجاب من 

ش محمد فريد -

537 - اي ام سى للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50566 ورقم قيد  191336    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 عقار 17 أ عمارات حدائق العبور - صلح سالم -
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538 - الماهره جولدن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50568 

ورقم قيد  191337    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل رقم 2شارع د محمد 

عباسى متفرع من شارع د سميره موسى -الحى الخامس -

539 - كلكسات للسيارات Klaksat Cars شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50569 ورقم قيد  191338    مركز عام  عن بيع السيارات بالعمولة.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة D-شقة9 

ه/5 شارع أحمد عبد العظيم من ش النصر الرئيسي -

540 - تي كيه تي للحفلت والفعاليات TKT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50570 ورقم قيد  191339    مركز عام  عن تنظيم الحفلت العامة والفعاليات  - حجز وبيع 

تذاكر الحفلت العامة والفعاليات وتسويقها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارات المبعوثين - 5 ب - الدور الرابع - شقة 

10 - رابعة العدوية -

541 - كايرو فرايز لخدمات الكاترينج Cairo Fries for Catering Services شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50572 ورقم قيد  191340    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  - تقديم خدمات الكاترينج  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 54 - مصر للتعمير - مساكن شيراتون المطار - -

EGYPTIAN MECHANICAL ) 542 - الشركة المصريه للستشارات الميكانيكية )ايمك

ENGINEERING CONSULTATION - EMEC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50574 ورقم قيد  191342    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية 

والميكانيكية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعمال الصيانة الميكانيكية  

التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 ش محمد فريد -هليوبوليس -
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543 - ميتشا للتوريدات و المقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

50577 ورقم قيد  191343    مركز عام  عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره 

الخرده  المقاولت العامه  التوريدات العموميه  مقاولت اعمال صيانه المبانى  صيانه اللت و المعدات و 

السيارات و الجهزه الكهربائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ش محمد المقريف - المنطقه السادسه- مدينه نصر اول - -

549 - السهم الذهبية للخدمات الهندسية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50603 ورقم قيد  191349    مركز عام  عن المقاولت العامة  تقديم الستشارات الهندسية)فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -اعداد التصميمات الهندسية  التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش حافظ ابراهيم-المنيل -

550 - شيماء صالح احمد صالح احمد و شركائها شركة  رأس مالها 1,758,620.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    50608 ورقم قيد  191351    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

النسيج  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 25 - بلوك 13039 - المنطقه الصناعيه-

588 - بى اتش ار للدعاية والعلن BHR شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50889 ورقم قيد  191401    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - ق 60 - مج 1 ح 1
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544 - اورصن للبرمجيات OUR SUN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50581 ورقم قيد  191344    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017 :   1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 380 ش كورنيش النيل -برج الجوهرة -

545 - ارابيكا للضيافة الماظة Arabica Restaurant Almaza شركة  رأس مالها 240,000.000 

قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50591 ورقم قيد  191345    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم السياحية الثابتة لتقديم الوجبات الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدتين رقم D 5-6 بالمبنى رقم D -الدور 

الرضي - بمشروع بيترا جيت مول - مول الماظة-

589 - دريمز إيجبشن لتدوير المخلفات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    50911 ورقم قيد  191402    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 66 ش مؤسسة الزكاه - عزبة النخل -
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546 - ويل ميديكاشن Well Medication شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    50592 ورقم قيد  191346    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع سيد ابوالعل متفرع من شارع طه حسين - النزهه 

الجديده -

547 - نماء لتشغيل وتشكيل المعادن شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50594 ورقم قيد  191347    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التويدات العمومية.  * مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ع 9 ب - ش 

الجزائر - مرحلة 3 - م.الكويتية -

548 - آكين للستثمار التجارى Akin Commercial Investment شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50598 ورقم قيد  191348    مركز عام  عن 

التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  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  المقاولت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ابراج النصر - مدينه نصر ثانى - -
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551 - ميديا مينيا للحلول المتطورة Media Mania Creative Solutions شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50637 ورقم قيد  191355    مركز عام  عن "

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - تنظيم المعارض (فيما عدا المعارض 

السياحيه) والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  - تصميم وادارة المواقع 

تقديم الستشارات فى مجالت العلن  النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية  " اللكترونيه  "

والفنون (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .     وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 30 جزيرة العرب الدور الثانى -المهندسين

552 - صلح شعبان للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50639 ورقم قيد  191356    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في  المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التقييم العقارى فيما عدا التقييم بمناسبه التمويل العقارى  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 19 أ عمارات العبور - صلح سالم

553 - النهضه الحديثه للمبانى الحديثه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50651 ورقم قيد  191357    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التوريدات العمومية  - مقاولت 

اعمال المبانى الحديثة  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  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة 30 شارع ابوداود الظاهرى

554 - ميدكس للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    50682 ورقم قيد  191358    مركز عام  عن التطوير العقارى.  -بيع وتأجير الراضى الفضاء 

والراضى الزراعية والوحدات السكنية والغير السكنية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في 

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة 105 شارع الثورة - مصر الجديده
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555 - ألوم لدارة المطاعم ALOM FOR RESTAURANTS MANAGEMENT شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50700 ورقم قيد  191359    مركز عام  عن 

اقامة وتملك وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

 B02-G16,B02-G18,B02-G19( التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم

( الواقعة جنوب طريق العين السخنة القاهرة – بعد نفق وادى دجلة

Accurate For Trading and Engineering   556 - اكيورت للتجارة والستشارات الهندسية

Consultancy شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50701 

ورقم قيد  191360    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص 

تجارة قطع غيار الطائرات  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد قطع غيار الطائرات  - تأجير واستئجار 

الطائرات  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  

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  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة الوحده 1

F بالمبنى B بالدور الول بمشروع 5A - والكائن بقطعه الرض 5أ المنطقه السياحية

557 - اسبيريشن للمكملت ASPIRATION شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50763 ورقم قيد  191361    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسويق وبيع وشراء وتخزين 

والتسجيل لدى الجهات المختصة للدويه البشريه والبيطريه والمكملت  الغذائيه والمستلزمات الطبيه 

والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والخامات الدوائية والعلف والعشاب  الطبيه والنباتات العطريه 

واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والدوية المصنعة أو المركبة والمواد الصيدلية  الصلبة والسائلة 

وادوات ومستلزمات طب السنان ورعاية الم والطفل والكواشف المعملية والمبيدات الحشريه  والسمده 

والمطهرات والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات الصناعية والكيماوية  

ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد التعقيم المعملية ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء  

واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية والجهزة الطبية 

وتصنيع  وتغليف وتعبئة كل ما سبق لدى الغير  التوكيلت التجارية  جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس  الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  اقامة وتشغيل مكتب علمي لدراسات ثبات الدوية 

والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  والغذية الخاصة ومستحضرات معهد التغذية 

وهيئة سلمة الدواء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 -21 شارع الخشيد - منيل الروضة -
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 Medistars for Medical Silicon Industries 558 - ميديستارز لصناعة السيليكون للغراض الطبيه

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50764 ورقم قيد  191362    

مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات السيليكون والبلستيك للغراض 

الطبية  -انشطه خارج قانون 72 :   -التصدير  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر 1 ش النصر الرئيسى -

559 - باتر انترناشونال كومباني لدارة المشروعات bater international company شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50766 ورقم قيد  191364    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  التصدير  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة 

( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامه وتشغيل 

المخيمات السياحيه  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو 

المرتبطة بها.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  اقامه وتشغيل واداره المراسي النيليه متكامله الخدمات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - السياحه العلجيه 

للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية فى جميع  التخصصات 

لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطه فى التامين  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه و سلسل المداد  

تأجير واستئجار السيارات فيما عدا تاجير التمويلي والليموزين  تنظيم واداره المؤتمرات  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 2 الدور العاشر العقار رقم أ ابراج الملتقي العباسيه -

Developed Consultants For  560 - الستشاريون المطورون للستشارات الزراعية والبيئية

Agriculture and Environmental Consultancy شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50774 ورقم قيد  191366    مركز عام  عن تقديم الستشارات الزراعية 

والهندسية والبيئية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 11 - 

عمارات النرجس 634 - ش حسن فتحى - امام مسجد فاطمة الشربتلى - التجمع

الخامس -
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561 - اتش ام لتنمية المهارات HM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50775 ورقم قيد  191367    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مركز لتنمية مهارات الطفال وتعديل السلوك  -

اعداد الدورات التدريبيه  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عماره 1 تقاطع 

ش الجيش-طريق كفر الباجور -

562 - سكن للتصميمات الهندسيه Sakan For Engineering Designs شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50778 ورقم قيد  191369    مركز عام  عن - 

اعداد التصميمات الهندسيه  - الشراف على تنفيذ المشروعات  - المقاولت العامه والمتكامله  - تقديم 

الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع 101 

-

563 - ليف لونجر للمكملت الغذائيه  LIVE LONGER شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50780 ورقم قيد  191370    مركز عام  عن تجاره و توزيع مستحضرات 

التجميل و المبيدات الحشريه و مبيدات الصحه العامه و المستلزمات الطبيه و العشاب  الطبيه و اجهزه المعامل 

و المكملت الغذائيه و المطهرات و الدويه البشريه و البيطريه و الجهزه الطبيه و التعويضيه و  الغذيه 

الخاصه و تصنيع كل ما سبق لدى الغير  تسجيل مستحضرات التجميل و المبيدات الحشريه و مبيدات الصحه 

العامه و المستلزمات الطبيه و العشاب الطبيه و  اجهزه المعامل و المكملت الغذائيه و المطهرات و الدويه 

البشريه و البيطريه و الجهزه الطبيه و التعويضيه و الغذيه  الخاصه لدى الجهات المختصه  التصدير و 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اداره الصيدليات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 عمارات العبور - صلح 

سالم -

564 - الفنيه لنظمة المياه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50781 ورقم قيد  191371    مركز عام  عن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مضخات المياه والصرف 

الصحي والحريق ولوحات التشغيل والتحكم والتوزيع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 311 - قطعة رقم 111 - ايست هيل - 

مركز المدينة - اللوتس - التجمع الخامس -
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565 - الخطيب للصيانة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50782 ورقم قيد  191372    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  - تجارة وتوريد وصيانة ماكينات والت التصوير والطباعة  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 20 ب عمارات العبور - صلح سالم -

566 - هاب انفستمنت لدارة الحضانه Hub Investment شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50783 ورقم قيد  191373    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وإدارة دور 

الحضانة.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة  - توريد المواد الغذائية والوجبات  - تقديم خدمات 

الكاترينج  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي - بالمنطقة 

الخدمية لمنطقة العمارات B8 -مدينتى-

567 - أي او تي للهندسة والمقاولت I O T for Engineering and Contracting شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50785 ورقم قيد  191374    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامة  - مقاولت العمال الكهربائية وأعمال التيار الخفيف والكهروميكانيكية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية شقة رقم 1 - القطعة 38 - بلوك 17048 - الحي العائلي -

568 - وان اس تي تشويس للستشارات العقارية 1St Choice  شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50805 ورقم قيد  191376    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - تقديم 

الستشارات العقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات 

العقارية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة 

و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 11 - الدور السادس فوق الرضي - عقار رقم 82 مكرر - 

ش عبدالعزيز فهمي -
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569 - شركة مجموعه نون للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50807 ورقم قيد  191377    مركز عام  عن الستثمار والتسويق والتطوير العقارى .  - 

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الثالث بالعقار رقم 98 ش احمد الزمر-

بلوك رقم 82 قطعه 11 -منطقة 8 -

570 - توب ان تاك للتجاره اللكترونيه TOP N TUK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50808 ورقم قيد  191378    مركز عام  عن التجاره اللكترونيه عبر 

النترنت  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تصميم و 

تشغيل التطبيقات اللكترونيه و تطبيقات الهواتف الذكيه  تقديم خدمات التعهيد  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  تصميم المواقع اللكترونيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 224 ش الجيش - ميدان الجيش - قسم الظاهر 

-

571 - اركتيك للتسويق العقاري ARCTIC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50810 ورقم قيد  191379    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع ابو ايوب 

النصاري - من شارع الزهور - مساكن الشروق -

572 - النبراس للبناء والتعمير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50812 ورقم قيد  191380    مركز عام  عن المقاولت العامة  الستثمار العقارى .  التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 19 شارع محمد فهمي - المنطقة الولى -

573 - برنارد للتسويق العقارى Bernard شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50814 ورقم قيد  191381    مركز عام  عن التسويق العقارى.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع افريقيا - امتداد مصطفى النحاس - 

عمارات التعاونيات -
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574 - طراز للتسويق العقارى TiRAZ شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    50815 ورقم قيد  191382    مركز عام  عن - التسويق العقارى .  - مقاولت عامة ومقاولت 

التشطيبات والديكور.  - التوريدات العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 4 المنطقة السابعة - المجاورة 2 -

575 - هيلتوب للمستلزمات الطبية HILL TOP FOR MEDICAL SUPPLIES شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50819 ورقم قيد  191383    مركز عام  عن 

تجاره وتوزيع وتسويق وبيع وشراء وتخزين والتسجيل لدى الجهات المختصة للدويه البشريه والبيطريه 

والمكملت  الغذائيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والخامات الدوائية 

والعلف والعشاب  الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والدوية المصنعة أو 

المركبة والمواد الصيدلية  الصلبة والسائلة وادوات ومستلزمات طب السنان ورعاية الم والطفل والكواشف 

المعملية والمبيدات الحشريه  والسمده والمطهرات والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات 

والمنظفات الصناعية والكيماوية  ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد التعقيم المعملية ومستحضرات 

معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء  واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمصال واللقاحات 

والمحاليل الطبية والجهزة الطبية وتصنيع  وتغليف وتعبئة كل ما سبق لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 47 ش سكه 

الوايلى -

576 - شاورما كينج الماظه Shawarma King Almaza شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50821 ورقم قيد  191384    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

السياحية الثابتة لتقديم الوجبات الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى رقمC-الدور الرضى - مشروع بيترا جيت 

مول - مول الماظه -

577 - الغا للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50823 ورقم قيد  191385    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 105 - عفار رقم 104 - 

كمبوند بالم فالي - امام بنك مصر - الهضبه الوسطى -

578 - ريفلواتر للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50826 ورقم قيد  191387    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 74 - تقسيم جمعية المنيل - ضمن قطعة 2384 - جدول مصر القديمة - طريق

صلح سالم -
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587 - الجتياز للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50877 ورقم قيد  191399    مركز عام  عن المقاولت العامة  تشغيل وادارة محطات الصرف الصحى او 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  مقاولت اعمال رصف الطرق  مقاولت انشاء الكباري  مقاولت 

اعمال الحفر والردم  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 3 / 4 برج كوين بلزا - شارع انور المفتي -

579 - الديب للتوريدات العامة والمقاولت El deeb for General Supplies & Contracting شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50827 ورقم قيد  191388    مركز 

عام  عن - التوريدات العمومية  - توريد المعدات والدوات والمستلزمات الخاصة بمواقع البترول والتعدين  - 

تجارة وتوزيع مواد البناء  - التصدير  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  - المقاولت العامة والمتخصصة  - مقاولت تجهيز الشركات والمواقع  - مقاولت بناء العقارات بكافة 

أنواعها والمباني الرياضية والترفيهية والسواق والمراكز التجارية والجراجات  والمستشفيات والمدارس ودور 

المسارح  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة فيل 54 حي الياسمين - التجمع الول -

580 - النخبه للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    50834 ورقم قيد  191389    مركز عام  عن : انشطة قانون 72 لسنة 2017  - تخطيط واقامه 

وتنميه المناطق العمرانيه)المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج  الوادى 

القديم( .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه .  - اقامه و تشغيل مصنع للغزل و النسيج و 

تصنيع القمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه .  - 

اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق .  -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات .  - اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن .  - اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافه انواعها .  - 

اقامه و تشغيل مصنع لفرز و تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه.  - 

اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف الغذيه.  : * انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - الستيراد 

والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة 7 - بلوك 13022 - ش 200 - المنطقة 

الصناعية الولى -
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581 - أرتى ستون للمحاجر والمناجم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    50845 ورقم قيد  191391    مركز عام  عن -تصدير الرخام والجرانيت   -استغلل المناجم 

والمحاجر   -التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 3 الشارع الغربى - المساكن القتصادية -

582 - ذا فاميلى كومبانى لتكنولوجيا التعليم عن بعد THE FAMILY COMPANY شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50849 ورقم قيد  191392    مركز عام  عن 

اداره المواقع اللكترونيه و التطبيقات  التجاره اللكترونيه عبر النترنت  التسويق اللكترونى عبر النترنت  

تنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحيه و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط 

استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  التوريدات العمومية  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - التوريدات العموميه  - اعداد الدورات التدريبيه  -التعليم عن بعد  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 9 ش عدلى شقه 7- وسط البلد -

Page 219 of 1587 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

583 - ناش للخدمات المتكامله Nash integrated services شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   15-08-2022 برقم ايداع    50856 ورقم قيد  191393    مركز عام  عن اعداد التصميمات الهندسية  

-مقاولت اعمال التشطيبات الداخليه والديكور  -تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -المقاولت العامه والمتخصصه والمتكاملة  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 52 محور 80 المنطقة الرابعه ب-التجمع 

الخامس-
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584 - كيو سالرى للحلول التقنيه Q SALARY FOR TECH SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50858 ورقم قيد  191394    مركز عام  عن • - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز  البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت .  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني  • تقديم الستشارات و على الخص استشارات الجوده) فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الفضل -طلعت حرب - 

وسط البلد-

585 - بى إى للدورات التدريبية PE For Training Courses شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   15-08-2022 برقم ايداع    50864 ورقم قيد  191395    مركز عام  عن - اعداد الدورات التدريبية  

- اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 4شارع برج رقم 4 شقه 8 قطعه 11 -

586 - اليكسير للتجارة والتسويق اللكترونى Elixir شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50871 ورقم قيد  191398    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التجارة اللكترونيه عبر النترنت  - التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 11 ب عمارات المبعوثين -
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591 - كيفا للهندسة وتصميم الديكورات KEVA شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50915 ورقم قيد  191404    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهنسية)فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية  ادارة المشروعات  

الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت تنفيذ والشراف على التشطيبات والديكورات  التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة رقم 1 - عمارة 8 د - حي المصراوية - القاهرة الجديدة - أول -

592 - اينستاكو للمقاولت العامه Insta co شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50916 ورقم قيد  191405    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه  -اعداد 

الرسومات والتصميمات الهندسية  -مقاولت التشييد والبناء  -مقاولت اعمال التشطيبات  -مقاولت اعمال حفر 

وردم واعمال العزل  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية 

وتوصيلتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ق 5 بلوك 14011 -الحى السادس -

593 - ريليف للطب النفسى وعلج الدمان شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50918 ورقم قيد  191406    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد 

السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الطب النفسى وعلج الدمان بشرط أن تقدم 10 

% سنويا بالمجان من الحالت  التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 46 ش 24 الحى الرابع-المنطقة السادسه-التجمع الخامس-

594 - بروميت للتجارة والتسويق PROMET For MARKETING And TRADING شركة  رأس 

مالها 350,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50919 ورقم قيد  191407    مركز عام  

عن الوساطة والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التسويق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه رقم 1 الدور الرضى -

بلوك 15035 ق 16 -الحى السابع -
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595 - شركة اتحاد الموزعين الدوليه Distributors Union International Company شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50920 ورقم قيد  191408    مركز عام  

عن التجارة العامة وتوزيع المواد الغذائية وادوات النظافه ومستحضرات التجميل فيما هو مسموح به قانونا  

التصدير 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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 217 كورنيش المقطم -

 Harb and Haber for Consulting and Studies 596 - حرب وهبر للستشارات والدراسات

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50923 ورقم قيد  191409    

مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد 

دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  - التسويق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 حي الملتقى العربي - مساكن شيراتون -

597 - شينيج لدارة الفنادق Shining Hotels Management شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   15-08-2022 برقم ايداع    50926 ورقم قيد  191410    مركز عام  عن ادارة وتملك الفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 3 المنطقه الثالثة-

المجاوره الثانيه -

598 - انطون سامي غطاس رزق وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    50928 ورقم قيد  191412    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  

. الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - المقاولت العامة  مع 

اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة جمعية امنحوتب - بلوك 24 - قطعة 4 - شقة 1 - قسم السلم ثان - -
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623 - مونشي بيوتي سنتر Monshy Beauty Center شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51191 ورقم قيد  191455    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة والظافر )بيوتي سنتر(  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة 7 الدور الرضي - مول الخولي - خدمات البنفسج - البنفسج 9 - التجمع الول -

599 - محمد رضا وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

50929 ورقم قيد  191413    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  - تجارة الجملة 

والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  أنشطة خارج قانون الستثمار:  - التوريدات 

العمومية والتصدير.  - توزيع المواد الغذائية.  - التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض(.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 14 عقار رقم 105 - كمبوند وان قطامية -

BIOERA FOR PHARMACEUTICAL AND  600 - بيو ايرا للصناعات الدوائيه و الغذائيه

NUTRACEUTICAL INDUSTRIES شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50930 ورقم قيد  191414    مركز عام  عن تجاره و تسويق و توزيع المواد 

الغذائيه و الدويه و المكملت الغذائيه و الغذيه الخاصه و مستحضرات التجميل و  العشاب الطبيه و المواد 

الخام و مواد التعبئه و التغليف و تسجيل كل ماسبق لدى الجهات المختصه و تصنيع كل ما سبق  لدى الغير  

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 178 الحى الثانى - المنطقه 

الولى - التجمع الخامس - شقه رقم 4

601 - جى تى أس للحلول التقنيةJTS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    50932 ورقم قيد  191416    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 55 ش مكرم عبيد-برج أ-الدور الرابع -
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602 - سمارت لتجارة الكشافات SMART TRADING شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    50934 ورقم قيد  191417    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع وعلى 

الخص تجارة المستلزمات الكهربائية والكشافات  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتبK06-بالوحدة رقم 201 - 

بالطابق الثاني - العقار رقم 38 حي الملتقى العربي -شيراتون المطار -

603 - القلعة لدارة الصول CITADEL FOR ASSET MANAGEMENT شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50981 ورقم قيد  191420    مركز عام  عن -

إدارة وتشغيل المنشات السياحية.  -ادارة الصول العقارية.  -إدارة وتشغيل المراكز والمولت التجارية 

والدارية.  -تقديم الستشارات التسويقية والتجارية.  -تشغيل وإدارة وتأجير المحلت التجارية والمطاعم الثابتة 

والكافيهات.  -ادارة وتشغيل وتأجير وحدات الطعام المتنقلة.  -تنظيم الفاعليات الثقافية والفنية والحفلت العامة 

والمهرجانات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مبنى الكامل - قطعة 52 / ب - المحور المركزي - منطقة البنوك

604 - مجلع صدقى رزق ل وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51043 ورقم قيد  191428    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 37 شارع باريس - الرابية - ايمن الكيلو 48 - طريق القاهرة السماعيلية 

-

605 - بارتمنت للحلول  PARTMENT SOLUTIONS شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51044 ورقم قيد  191429    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تملك العقارات بكافة أنواعها  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفضل- طلعت حرب-وسط البلد -

606 - مونتريزور لمستحضرات التجميل MON TRESOR شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51046 ورقم قيد  191430    مركز عام  عن تجاره الكسسوارات و ادوات و 

مستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات العبور - صلح سالم -

Page 225 of 1587 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

607 - كيمون لدارة المطاعم Kymon شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51047 ورقم قيد  191431    مركز عام  عن امتلك وادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والمقاهى  تقديم 

الستشارات الدارية في مجال المطاعم والمقاهى)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5-منتجع زيزينيا-التجمع الخامس

608 - المالديف للصناعات الذكية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51049 ورقم قيد  191432    مركز عام  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة و المواد اللصقة بكافة انواعها  والقمشة 

والمنسوجات والملبس الجاهزة والوبريات واعمال الغزل والنسيج والصباعة .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللمونيوم والمسمار المعدنى و الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة انواعها .  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة أنواعها الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة انواعها .  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة انواعها ولب الورق .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات 

والدهانات والصباغ والكيماويات بكافة أنواعها ) عدا المواد الكيماويه الخطره (  .  - اقامة وتشغيل مصنع 

للسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات السباكة والدوات الصحية بكافة 

انوعها و البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة  انواعها.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث وتجهيزات 

المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواها و الثاثات الخشبية  والصناعات الخشبية بكافة انواعها .  - 

اقامة وتشغيل المخابز اللية .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللبان و المنتجات الغذائية 

والمكرونة والشعرية والعصائر بجميع  انوعها.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية 

بكافة انواعها و الدوات الكهربائية والمنزلية و الوانى  والدوات المنزلية بكافة انواعها.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار و الهياكل المعدنية  

والجمالونات .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت والدهون النباتية .  - اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد 

وتجميد اللحوم والدواجن  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية .  - اقامة وتشغيل مصنع لجلى 

وتقطيع وتلميع وثقل الرخام والجرانيت .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياة بكافة انواعها واشكالها.  

- اقامة والمزارع السمكيه  - تجارة الجمله والتجزئة للغزل النسيج والملبس الجاهزة والوبريات والمواد اللصقة 

والزجاج والبلور والمنتجات  الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق والبويات والدهانات 

والصباغ للكمياويات والمبيدات الحشرية  والزراعية وادوات السباكة والدوات الصحية البلستيك و الثاث 

وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية  واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية والدوات 

الكهربائية والمنزلية والمعادن الستيل واللمونيوم والهياكل  المعدنية وقطع الغيار والزيوت والدهون النباتية 

واللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية والعصائر  والثلجات والتكييفات والجهزة الكهربائية 

واللكترونية والعلف الحيوانية والقمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة  والهياكل المعدنية والجمالونات 

والوانى والدوات المنزلية بكافة انواعها والبويات والدهانات والصباغ والرخام  والجرانيت ومواسير المياة 

بكافة انواعها واشكالها والكيماويات )عدا المواد الكيماويه الخطره( بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  : انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  - التوريدات العموميه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 16 مجموعه 4 الرحاب -التجمع الول -
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609 - جيلد زون لتجارة الذهب Guld Zon شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51103 ورقم قيد  191436    مركز عام  عن تجارة الذهب والمعادن دون 

المشغولت الذهبية بعد الحصول على الموافقة اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة 

التموين والتجارة الداخلية  والبيع بالتقسيط.)مع مراعاة القانون رقم 18 لسنه 2020 والذي ينص  على انه في 

حاله تجاوز المبالغ الممنوحة للعملء كتمويل في السنة الولى مبلغ 25 مليون جنيه مصري يتوجب على  

الشركة توفيق اوضعها بإضافة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي بالنظام الساسي(   التسويق عن طريق 

النترنت.   التصدير.   التجارة اللكترونية عن طريق النترنت.   تقديم الستشارات القتصادية والدارية 

والتكنولوجية وفى مجال النظمه المتكاملة.)فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 44 ش العروبة - الدور 2

610 - ايفارما للجهزة الطبيه I Pharma for Medical Devices شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51108 ورقم قيد  191438    مركز عام  عن - التصدير وعلى 

الخص تصدير المنتجات الطبية والدوية والجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة والثاث الطبي  والمواد 

الكيميائية والملبس الرياضية والجهزة الرياضية.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش محمد فتحي - تقسيم الشيشيني - كورنيش النيل - دار السلم -

611 - مايوركا سلمون للسماك شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

51109 ورقم قيد  191439    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - توريد المواد الغذائية والسماك 

والمجمدات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 عمارات الرقابة الدارية - آخر مصطفى النحاس -

621 - مارسيليا لتنظيم المهرجانات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

51129 ورقم قيد  191451    مركز عام  عن تنظيم الحفلت العامة والمهرجانات  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 5 ش 130 حي 

غرب اول - بجوار ميزان بسكول - العطار -
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622 - برنت اون لين لتجارة الطابعات Print On Line For Printer Trading شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51177 ورقم قيد  191454    مركز عام  عن 

تجارة اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتجارة الطابعات.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 419 - 

الدور الرابع - 4 ش عطيه الصوالحى من مكرم عبيد -

612 - إيفونس للتكنولوجيا Evons شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

51110 ورقم قيد  191440    مركز عام  عن - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد 

وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة الهاشمي 2 ش لويفي - متفرع من ش 27 - 

النزهه الجديدة -

613 - بان للمقاولت العامة والستثمار التجارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51113 ورقم قيد  191441    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التوريدات 

العامه  - مقاولت اعمال التركيبات الكهروميكانيكيه  - التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقه 24 عماره 233 جاردينيا سيتى -

614 - ام ايه دابليو للنقل و التوريدات العموميه M.A.W transport شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51114 ورقم قيد  191442    مركز عام  عن - النقل البري 

الداخلي للبضائع  - تقديم خدمات الشحن و التفريغ للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  - تاجير السيارات )عدا النقل السياحي (  - 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور العاشر - العقار رقم 2 - ش عاطف محمد - ميت نما -
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RTS for General Contracting and  615 - ار تي اس للمقاولت العامة والنشاءات

Construction شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51117 ورقم 

قيد  191443    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - مقاولت انشاء المباني  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 1 - 

بالدور الرضي - عمارة 39 - المنطقة 11 - اللوتس الجنوبيه - القاهرة

الجديدة - ثان -

616 - اون سنتر للخدمات والستثمار التجاري on center شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51121 ورقم قيد  191446    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره كافه المستلزمات المكتبيه.  اعداد وتنظيم الدورات التدريبيه.  تقديم 

الستشارات التعليمية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش النتصار 

-

617 - بروفيشنال سيرفيس لتأجير السيارات )بي اس( Professional Services )PS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51123 ورقم قيد  191447    مركز عام  عن - 

تأجير السيارات )عدا النقل السياحي(  - تجارة قطع غيار السيارات ومعدات النقل الثقيل والدراجات النارية 

والزيوت  - التوريدات العمومية  - تقديم خدمات تشحيم السيارات  - الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 498 ش 106 - مج 4 - المشروع المريكي

618 - سابينتام لقامة المعارض  Sapientum شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51125 ورقم قيد  191448    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المؤتمرات 

والحفلت العامة والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 2 ش حسين عفيفي متفرع من احمد الصاوى - مكرم عبيد -

619 - لمسة فنية للثاث Artistic touch شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51127 ورقم قيد  191449    مركز عام  عن تصنيع الثاث لدى الغير  -تجارة الثاث  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 6 ش نافع عياد من أحمد زكى-
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620 - ديسبل للمقاولت والتوريدات DESSIPLE شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51128 ورقم قيد  191450    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة ومقاولت العمال الكهربائية ومقاولت تركيب معدات السلمة واطفاء  الحريق.  • التوريدات 

العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة ة 14 عمارات البترول - الحى الرابع - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

625 - إيه بلس كوميونيكيشن A Plus Communication شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51194 ورقم قيد  191457    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع 

للمصنفات المسموعة والمرئية  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم الحفلت 

العامه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 5 ش الشهيد محمود فؤاد -

626 - ماتريكس للخدمات العلنية Matrix Media Services شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51209 ورقم قيد  191459    مركز عام  عن - الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  - تصميم وبيع وتأجير المساحات واللوحات العلنية الداخلية 

والخارجية وتركيبها.  - تجارة مواد ومستلزمات الدعاية والعلن.  - استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(.  

- إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة  لكل معرض على حده  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • التوريدات العمومية.  • 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  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  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 63 منطقة 6 - الحى الول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

627 - ان. اس.آى للستثمار العقارى N.S.I for real-estate investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51211 ورقم قيد  191460    مركز عام  عن : 

انشطة داخل ق 72  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : -انشطة خارج ق 72  -التسويق العقارى  -مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش وهدان -مدينة نصر اول -
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634 - المروه للدهانات والبويات)مروه عبدل حلمى محمد( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    51284 ورقم قيد  191470    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات والمعجون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع- 17 ش جمال الدين الفسخانى -

الماظه

628 - لتينو جروب للمقاولت و التوريدات العموميه LATINO GROUP شركة  رأس مالها 

400,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51212 ورقم قيد  191461    مركز عام  عن 

المقاولت العامه  التوريدات العموميه  مقاولت النشاءات و اعمال التشييد و البناء  مقاولت اعمال الحفر و 

ردم الطرق  مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  - القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و 

الطرق و الميادين )اللند سكيب(  - توريد الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - 

اجهزه النذار - البوابات اللكترونية(.  - توريد معدات السلمه واطفاء الحريق  مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  توريد و تركيب و صيانه اجهزه التبريد و التكييف  توريد و تركيب و 

صيانه خطوط الحريق بمستلزماتها و طلمبات الحريق الخاصه بها  مقاولت العمال الكهروميكانيكيه  تقديم 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة 

معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - 

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  تشكيل المعادن لدى الغير  صيانه 

وحدات الناره  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 كابيتال مول -خلف المحكمه- الدور الثانى - 

التجمع الخامس-

629 - توسكاني للستصلح الزراعي شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51224 ورقم قيد  191462    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ش عبدالحي حجازي - شقة رقم 2 - المنطقة 

الثامنه

635 - فاطمه نورالدين للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51323 ورقم قيد  191471    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار المقام على قطعة رقم 

323 - السكان العائلى - امام مجاورة 14 - مايو -
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636 - سميليون لتجارة الملبس Smelion شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51324 ورقم قيد  191472    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت.  تجارة 

وتوزيع الملبس الجاهزة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 70 - مجاورة 3 - منطقة 4 - حى النرجس -

630 - يو اس فاف تكنولوجيU.S FAAF TECHNOLOGY ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51234 ورقم قيد  191463    مركز عام  عن 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التوريدات العمومية  تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تركيب وتشغيل وصيانة 

شبكات تكنولوجيا المعلومات  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  

2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها 

.  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 103 شارع الثورة -

631 - على الطاير للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    51235 ورقم قيد  191464    مركز عام  عن التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  - 

التسويق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 103 ش التسعين الجنوبي - التجمع -

Mausoa Company lelmaar  For  632 - شركة موسوعة للعمار والمقاولت العامة

Constructions شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51267 

ورقم قيد  191467    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  صيانة المباني  - مقاولت ترميم 

المباني  العمال الكهربائية والميكانيكية واعمال الديكور والزخرفة وشبكات المياه والصرف الصحي  - مقاولت 

رصف الطرق وتنسيق الحدائق  - توريد وتركيب العاب الكوا بارك والعاب الحدائق  اقامة وانشاء الكبارى 

واعمال النفاق ومحطات الرى ومقاولت اعمال التشييد والبناء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 155 النرجس 3 التجمع 

الخامس -
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633 - ايه ام ان للدهانات والبويات)محمد عبدل حلمى محمد (AMN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   16-08-2022 برقم ايداع    51283 ورقم قيد  191469    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات والمعجون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث- 17 ش جمال 

الدين الفسخانى -الماظه

637 - ديليسز فاكتورى للستثمار الغذائى Delices Factory شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    51325 ورقم قيد  191473    مركز عام  عن اقامة وتملك وتشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والمقاصف المدرسية لتقديم جميع المشروبات )عدا الكحولية(  وتقديم الوجبات 

السريعة والتيك اواى  توريد الغذية والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية  خدمات الكاترينج  الستيراد 

والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  حق استغلل 

العلمات التجارية )الفرانشايز(  اقامة وتشغيل ثلجه لحفظ وتعبئة وتغليف الغذية والمشروبات فيما عدا 

المشروبات الكحوليه  توصيل الطلبات للمنازل والشحن والنقل البرى والمجمد البضائع  ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل 

داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة لوحدة رقم 12 بالدور الخامس - العقار رقم 

3035 - المجاورة الثالثة- مدينة المعراج-

زهراء المعادى -
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638 - هوستن لصناعة تكنولوجيا المعلومات HOSTN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51326 ورقم قيد  191474    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 5 - عمارة 97 - 

شارع عبد ل نعيم - النرجس عمارات - القاهرة الجديدة - أول -

639 - جوفن جروب للمخيمات والقرى السياحيه Guven Group شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51327 ورقم قيد  191475    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والمخيمات السياحية  والنشطة المكمله 

او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات  الخاصه 

بها والتوسع فيها  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة وزراعة  النباتات المحمية وتجارة المنتجات الزراعية .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 9 الدور الخامس 3ب عمارات مصر للتعمير - زهراء المعادى -

640 - تربو للوساطة التجارية وتسويق المنتجات Trippo شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51328 ورقم قيد  191476    مركز عام  عن الوساطة التجارية.  تسويق 

المنتجات بكافة انواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع بنى طى - منشية البكرى - ابن سندر -
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641 - خطاب للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51329 ورقم قيد  191477    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 14 ش محمد 

العشرى - بهتيم -

642 - السكريا لتجارة وتوريد مواد البناء شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51330 ورقم قيد  191478    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  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  تجارة وتوزيع مواد البناء ومستلزماتها  

تسويق المنتجات  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  ادارة المشروعات  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 59 اللوتس الجنوبية - بجوار مسجد الرحمة - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

643 - هامر للستثمار الصناعى والتكنولوجى Hummer Industry Technology شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51331 ورقم قيد  191479    مركز عام  عن 

: -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات وخطوط انتاج 

المصاعد الكهربائية والسللم المتحركة والتلفريك ومستلزماتها  وقطع الغيار الخاصة بها.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المعدات وخطوط انتاج السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية وقطع غيارها وبطارياتها  

ومستلزماتها.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  • إعداد النماذج والقوالب لللت 

والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  • إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  • أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز البيانات  , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  : -انشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية والسللم المتحركة 

والتلفريك وخطوط انتاجها ومستلزماتها والسيارات  الكهربائية والدراجات الكهربائية وخطوط انتاجها.  

التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 5 - 

الدور الثانى - البرج الوسط - مشروع ميلكو اليمار انترناشيونال - حوض

الجزيرة -
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644 - زيوس هيدرو شيلدز لتجارة الملبس الجاهزةZeus hydro shields شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51333 ورقم قيد  191480    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  تجارة وتوزيع وتوريد الملبس 

الجاهزة.  التصنيع لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث فوق الرضى - العقار المقام على قطعتى الرض 

41 و 42 - شارع 269

الشطر الثالث - المعادى الجديدة -

645 - الباسيلو هوتيلزللتسويق السياحى Elbaselo Hotels شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51334 ورقم قيد  191481    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تنظيم المؤتمرات والحفلت العامة.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 24 ش الشهيد مصطفى رياض - عباس العقاد -

660 - روم أن روف للتسويق العقارى RoomNRoof For Real Estate Marketing شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51363 ورقم قيد  191504    مركز عام  عن 

التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب O20 بالطابق الرابع من العقار رقم 86 -شارع عباس العقاد-مدينة نصر 

اول -

646 - كى جى بلس للستشارات K G Plus Consults شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51335 ورقم قيد  191482    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 95 وحدة 

رقم 2 - الباتيو اورو -

647 - سبيس للمصاعد SPACE شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51336 ورقم قيد  191483    مركز عام  عن توريد وتركيب تجارة قطع غيار المصاعد وصيانته  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 5 شارع ذاكر حسين - الحي السابع -
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648 - اورثو سوليوشون لتصنيع المستلزمات الطبية  ortho solutions شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51337 ورقم قيد  191484    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مسامير معشوقة نخاعيه لتثبيت عظام الفخذ والساق 

والعضد  والساعد من الستانليس استيل والتيتانيوم ومثبتات خارجيه لتثبيت العظام من التيتانيوم والستانليس 

استيل والكربون  واللمونيوم والشرائح ومسامير لتثبيت كسور العظام من التيتانيوم والستانليس استيل وشراح 

ومساميرلتثبيت العظام من  التيتانيوم والستانلس استيل ذاتيةالغلق واللت الجراحية والت تركيب المزروعات 

الطبيه والخطاطيف لتثبيت الربطه  والغضاريف من مادة التيتانيوم والبيك والخيوط الجراحيةوالخيوط الجراحية 

وتشكيلها لتلئم تثبيت الرباط الصليبى  للركبةوالربطة الخرى وشرائح لتثبيت الرباط الصليبى للركبة والكتف 

من التيتانيوم والستانليس وبها الخيوط الجراحية  الزمة بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الثانى علوى اول طريق 

مليج خلف مستشفى شبين الكوم التعليمى بجوار مركز امومه -

Byky Sport & Leisure Equipment rental & 649 - بايكى لتجارة وتأجير المعدات الرياضية

Trading LLC  شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51338 ورقم 

قيد  191485    مركز عام  عن تأجير المعدات الرياضية والترفيهية والدرجات الهوائية فيما عدا التأجير 

التمويلي  - تجارة الدرجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 ش عثمان بن عفان -

Digi Tech Crew for Engineering   650 - ديجيتيك كرو للستشارات الهندسية والخدمات

Consultancy and Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51339 ورقم قيد  191486    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية والفنية والدارية )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تصميم وتركيب وتشغيل واختبار اجهزة ولوحات 

التحكم واللوحات الكهربائية  - إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوريدات العمومية  - تقديم خدمات 

الدعم الفني في مجال غرض الشركة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 190 ش محمد صبري ابو علم - حي النرجس - 

التجمع الخامس -

651 - أكسفورد لتنمية المهارات Oxford شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51342 ورقم قيد  191487    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية وتعليم اللغات, وتنمية المهارات والقدرات العقلية  للطفال في مجالت الحساب العقلي)يوسي 

ماس وغيره من البرامج المستحدثة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 بالعقار رقم 88 - شارع الحجاز -
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652 - لوتس للتحصيلLOTAS شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51344 ورقم قيد  191488    مركز عام  عن تسويق المنتجات بكافة انواعها.  تحصيل الفواتير والديون دون 

التخصيم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 44 شارع الشيخ على عبدالرازق من عمار ابن ياسر - النزهه الجديده -

672 - ميش للتوريدات العمومية Mesh For General Supplies شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51388 ورقم قيد  191519    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع عمار بن ياسر -

673 - ساينثيتيك لتجارة الزيوت وقطع الغيار Synthetic for Oil and Spare Parts Trading شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51392 ورقم قيد  191520    مركز 

عام  عن - تجارة زيوت وقطع غيار السيارات  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 14 ش السويسري أ -
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653 - انوفيز كلوب لتكنولوجيا المعلومات INNOVIES CLUB شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    51345 ورقم قيد  191489    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : -انشطة خارج قانون 72  -تصميم المواقع 

اللكترونية والبرامج  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مجموعه 114 -عماره 80 -مدينتى-التجمع الول-

654 - سريول وحجازي لتجارة البالتات والخشاب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51346 ورقم قيد  191490    مركز عام  عن تجارة البالتات والخشاب  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية عمارة 4 - شقة رقم 2 - المنطقة الولى -

655 - ام - ال - اس للتسويق العقارى  M-L-S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51347 ورقم قيد  191491    مركز عام  عن التسويق العقارى .  إقامة وتنظيم المؤتمرات 

والمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة ميراج مول-الدور الثانى-التجمع الول - -
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656 - لند مارك للتخطيط العمرانى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51348 ورقم قيد  191492    مركز عام  عن • الستثمار العقاري.  • المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  • 

تجارة مواد البناء.  • تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 

أول -

657 - كلينيكا لدارة المستشفيات شركة  رأس مالها 80,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51350 ورقم قيد  191493    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  اقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية 

والعلجية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 20 - الدور الول - قطعة 162 - القطاع الول - مركز مدينة التجمع الخامس -

658 - هوليداي اول ان للتسويق اللكتروني Holiday All In for E-marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51359 ورقم قيد  191500    مركز عام  عن 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  - ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة 

( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل وتملك مارينا اليخوت وملعب 

الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من الوزير 

المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر 

الحمر 12 ش الثلثيني - عرابية - اول الغردقة - -

AHMED ELGENDY TRADING AND   659 - احمد الجندي للتجارة والمقاولت

CONSTRUCTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51362 

ورقم قيد  191503    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

تجارة مواد البناء  المقاولت العامة  استغلل المناجم والمحاجر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب بالدور الرضي - رقم 

41 ضمن القطعه رقم 3 /6  كدستر - ناصية شارع المصنع -
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661 - اكيومن لنظم المعلومات ACUMEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51365 ورقم قيد  191505    مركز عام  عن الرشفة والفهرسة والتوثيق اللكتروني 

للمستندات والوثائق والكتب و كافة المصنفات المسموعة والمقروءة والمرئية  نشر وتوزيع الكتب  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - الدور الول فوق الرضي - قطعة 6005 - منطقة ج - 

الهضبة العليا -

662 - ارقى للستشارات الهندسية Up Architects Engineering Consultant شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51367 ورقم قيد  191506    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 123 و )

ابوالهول( 3 -الدور الرضى - التجمع الخامس -

663 - ميفيدا للخدمات العقارية Mivida for Realestate Service شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51368 ورقم قيد  191507    مركز عام  عن - التسويق العقاري  

- التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 49 - البنفسج 7 - التجمع الول -

664 - حاتم مدحت الصغير احمد سليمان و شريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51369 ورقم قيد  191508    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   نشاط 

خارج ق 72 :  الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 17 - دور اول - برج سلمى - 15 ش رشدى -
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665 - ناهد نصر عبد الرؤوف سلمة وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51371 ورقم قيد  191509    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية  سواء كانت تحت 

)b.o.t( إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  .b.o.t سطح 

الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  اقامة وادارة 

وتشغيل المخازن  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 أ شارع نصوح -

666 - السيد شرف السيد الصياد وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51375 ورقم قيد  191511    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع لعب الطفال وساعة الحائط والمستلزمات الكهربائية والمستلزمات المكتبية  ومستلزمات 

الدعاية والعلن المنتجات البلستيكية  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التصدير  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة 

رقم 25 - مرحلة ثانية - بورش مشروعات الشباب - امتداد المنطقة الصناعية الخامسة -

667 - مراسي لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51376 ورقم قيد  191512    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض  تجارة المواد الغذائية  

التعبئة والتغليف والتصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 13 - الدور الثالث - بالعقار رقم 2 - شارع 

سليم الول - برج المراء -

668 - الحسام جروب لتجارة الملبس شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51377 ورقم قيد  191513    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  تربية جميع أنواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ناصية شارع ناصوح وسليم 

الول -

669 - بلتونز لدارة المطاعم Beltonz شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51384 ورقم قيد  191516    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية  - افامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة 

لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش البراموني -
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670 - وينتر الليجنس لتجارة الجمله والتجزئه Winter Elegance شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51386 ورقم قيد  191517    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  - التوكيلت 

التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية المنطقة 13 - قطعة 33 - مجاورة 3 -

671 - سايبكس لتقنية المعلومات Cybex Information Systems شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51387 ورقم قيد  191518    مركز عام  عن   أنشطة داخل ق 72 

لسنة 2017 :   1-صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي.  2-أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  3-أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  4-إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  5-إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  6-أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  7-إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.  8-أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  9-تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات.  10 -التصالت وخدمات النترنت.  11 -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية.  12 -إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 -اقامه 

و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون.  14 -مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.)مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  16 -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  1-المقاولت العامة.  2-التوريدات 

العمومية.  *مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 9 الوفاء - من شارع الميثاق - -
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674 - عروق الصحراء للبرمجياتEURUQ ALSAHRA شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51394 ورقم قيد  191521    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش محمد المقريف - من حسن المأمون -

675 - الزمامري للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51397 ورقم قيد  191522    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الحبوب والغلل والمواد الغذائية والمحاصيل 

الزراعية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 31 - الدور الرابع - عقار رقم 8272 - كومباوند فايف ستار 3 - الحي السابع -

676 - حسين لتجارة وتوريد المعادن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51399 ورقم قيد  191523    مركز عام  عن تجارة وتوريد المعادن  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4أ ش كورنيش النيل -
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677 - هونج ين تكنولوجى للبرمجيات HONG YUN TICNOLIGE شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51439 ورقم قيد  191526    مركز عام  عن -أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  -تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  -التصالت وخدمات النترنت.  -التجارة اللكترونية.  -التسويق اللكترونى.  -اقامة وتصميم 

وادارة المواقع اللكبرونية.  -تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 16 - شقة 42 - 

المقاولين العرب - التعاونيات

678 - دام ميد جروب للمستشفيات والمراكز الطبيه Dam Med Group شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51460 ورقم قيد  191528    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  اقامة 

وتشغيل المركز الطبيه المتخصصه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 4 ش ترعه الناصرين - الدور الول -

679 - جولمر ايجيبت للتسويق والتوكيلت التجارية Golmar - egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51468 ورقم قيد  191529    مركز عام  عن - توريد و تركيب 

وتسويق الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات  

اللكترونية( وتقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة المتنقلة لما سبق.  - توريد و تركيب معدات السلمه واطفاء 

الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى 

رقم 64 لسنه 2003  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الشقه رقم 2 ب بالعمارة 6 نموذج ب المنطقه الثالثه الدور الرضى بمشروع اسكان

مصرالجديده -

680 - كانى مانى للتسويق اللكترونى Kany Mani شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51471 ورقم قيد  191530    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر 

النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 49 ابراج الهنا - مدينه الزهراء - حلمية الزيتون -
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681 - اس يو ال للخدمات اللوجيستيه S U L Logistics شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51475 ورقم قيد  191532    مركز عام  عن تقديم الستشارات اللوجيستيه )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوريدات العمومية  تقديم الخدمات 

اللوجيستية من الشحن البحري والجوي للبضائع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الول بعد الرضي - 115 ش 

جوزيف تيتو -

682 - لو مارشيه لداره السوبر ماركت Le Marche شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51477 ورقم قيد  191533    مركز عام  عن تجارة المواد الغذائية  اقامة 

وتشغيل وادارة السوبر ماركت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 ش عبد الحكيم الرفاعى - مدينة نصر اول -

683 - ترياق للتجارة والتوزيع teriaq for trade and distribution شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51479 ورقم قيد  191534    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع الفردوس عمارة 24 

الدور السادس -

 AL Haramain For Plastic industry and Production 684 - الحرمين لصناعة وانتاج البلستيك

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51481 ورقم قيد  191535    

مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع :  - لتصنيع المنتجات 

البلستيكية والورقية  - لتصنيع وحقن وسحب وتخريز واعادة تدوير البلستيك  - لتصنيع الكواب البلستيكيه 

والورقية والطباق البلستيكيه والورقية والفويل والفوم ومنتجات التعبئة والتغليف )فوم -  اكياس -عبوات -

كوبيات( والسترتش والسلوتيب  - لتصنيع جميع الكياس البلستيكيه والورقية   نشاط من خارج قانون 72 

لسنة 2017 :  التوريدات العمومية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 6 -بلوك 17109 -الحى الثامن العائلى -
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685 - ممبر للنشاءات MEMBER شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51485 ورقم قيد  191536    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  -الشراف على تنفيذ المشروعات  - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 46 ش الثورة -

EEMS Engineering Consultancy and  686 - اي اي ام اس للستشارات الهندسية والمقاولت

Contracting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51486 ورقم قيد  

191537    مركز عام  عن المقاولت العامة  - إعداد التصميمات الهندسية  - تقديم الستشارات الهندسية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - التوريدات العمومية  - التصدير  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 3 - بالدور الرضي - عقار رقم 6 شارع محمود عسران - الحي الثامن-

687 - ايه اتش ار للخدمات الفندقيه والصيانه والتشغيل شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51487 ورقم قيد  191538    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها  تقديم خدمات صيانة 

المبانى  - تقدبم خدمات النظافه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 1097 شقه 4 زهراء مدينة نصر

688 - وينر لتوريد المواد الدعائية WINNER ADVERTISING شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    51488 ورقم قيد  191539    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  توريد وتركيب المواد الدعائية وتصنيعها لدى الغير.  تنظيم المعارض )

فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حده  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 1 ابو الغيط - حوض الستين -
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689 - فور ام فور للستشارات الهندسية والتوريدات Four M Four شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51489 ورقم قيد  191540    مركز عام  عن تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  توريد قطع غيار المعدات 

الهندسية  - تاجير المولدات فيما عدا التأجير التمويلي  - توريد العدد  - توريد مواد خام التصنيع لكافة انواعها  - 

توريد ادوات السباكة والدوات الكهربائية  - التوريدات العمومية  - توريد قطع غيار السيارات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 67 المنطقة الثالثة - حي اللوتس - الشمالية -

690 - اتش اتش اتش للستثمار التجاري H H H for Commercial Investment شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51491 ورقم قيد  191541    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتقطيع الخشاب والمعادن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1ش النفاق الصرف الصحي - بجوار استراحة محمد جادو 

- خلف الماسورة الحمراء

- ش الصرف الصحي - ش الربعين - القلج -

691 - أيه أيه أى لصناعة وتغليف المواد الغذائية AAI شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51513 ورقم قيد  191547    مركز عام  عن بيع وتوزيع وتوريد الدوية 

البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و الجهزة  الطبيه و المحاليل 

الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات 

التجميل و المطهرات و المبيدات والمنظفات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و  البودرات 

و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة  و 

تصنيع كل ما سبق لدى الغير  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات 

والمستحضرات الدوائية و المستلزمات و  الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية 

و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و  مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية 

والغذية الطبيه و العلف السائلة و البودرات و  البرمكسات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد 

الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 35 ش كامل صدقى-الفجاله

692 - ار ام اى للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 21,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51522 ورقم قيد  191548    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بمنى تريفيوم - التسعين الشمالى 

- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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693 - اتش اى دى للتنمية العمرانية H A D شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51529 ورقم قيد  191549    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

أبنية.  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية 

تقدم جاهزة للمشروعات.  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   

انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التطوير العمراني من شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء  او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشآت عليها والوحدات 

الدارية لتملكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او  لحساب الغير  - إدارة المشروعات  - الشراف 

على تنفيذ المشروعات  - اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط.  - التوريدات العمومية.  - ادارة 

الصول العقارية.  - التطوير العقاري .  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - شقة 34 -31 أ ش 26 يوليو - امام دار القضاء العالي -

694 - ام تي ام ستيل لتشغيل المعادن MTM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51530 ورقم قيد  191550    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي - عقار رقم 

11 - ش حسن طه - ميت حلفا -

695 - اي ايه اس للتسويق العقاري E A S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51531 ورقم قيد  191551    مركز عام  عن التسويق العقاري  التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 12 شارع د/يوسف مراد - من ميدان الحجاز -
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696 - إيه إف جي فارما AFG Pharma شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51532 ورقم قيد  191552    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائية والمطهرات والمنظفات والغذية والعشاب والمستلزمات الطبية  وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 26 عمارات الشرطة - كورنيش النيل -

697 - كيه اند اى اند ان للتوريدات العمومية K&E&N شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51533 ورقم قيد  191553    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 37 شارع محمد صقر خفاجه - الدور الول فوق ارضى -قسم اول مدينة نصر -

 Bahaa Samir Sons For General Constructions 698 - ابناء بهاء سمير للمقاولت العمومية

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51534 ورقم قيد  191554    

مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 83 - المجاوره 11 - اللوتس الجنوبية 

- التجمع الول -
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699 - تيبيكال ميديكال فارما Typical Medical Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51537 ورقم قيد  191555    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع البطراوى متفرع من 

شارع عباس العقاد - المنطقة الولى -

700 - ندي و شيماء للغذية والمشروبات شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51538 ورقم قيد  191556    مركز عام  عن تجارة الغذية والمشروبات)فيما عدا الكحولية(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب H17 الكائن بالطابق 4 - العقار رقم 100 - شارع الميرغني -

701 - تروث هاوس للخدمات البيئية Truth house شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    51545 ورقم قيد  191557    مركز عام  عن المقاولت العامة  تقديم خدمات 

النظافة للمبانى والمنشات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 عقار 578 -منطقة المتداد-عمارات الندلس 1-التجمع 

الخامس-
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702 - دجاجتى للمأكولت وادارة المطاعم شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51603 ورقم قيد  191560    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الخامس شقة 5-13 ب/ 3 ش رمضان كامل-منطقة اللسلكى-المعادى الجديده -
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703 - بيوم فالى Biome Valley شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    51607 ورقم قيد  191561    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق اللت الصناعية وخطوط 

النتاج وتصنيعها لدي الغير.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  - تربية الخيول.  - إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي 

ومفرخات بحرية.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - تجارة وتوزيع الحاصلت الزراعية 

بكافة أنواعها وتصنيعها لدي الغير.  - تعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية 

والداجنية لدي الغير.  - التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونأ.  - تقديم الستشارات الهندسية والتسويقية 

والقتصادية والدارية والبيئية والصناعية بكافة انواعها وفى مجال التنمية  المستدامة ومجال الصحة العامة )فيما 

عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(.  - ادارة 

المشروعات.  - الشراف على تنفيذ المشروعات.  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مواد ومستلزمات 

البناء والتعمير وتوريد جميع مستلزمات التشطيبات ومواد  البناء ومستلزمات الكهرباء واللت والمعدات.  - 

اعداد الدراسات والبحاث العلمية والهندسية بكافة انواعها.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - 

مقاولت صيانة المباني.  - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور واعمال البنيه الساسية )الطرق – المياه – 

الصرف الصحي – الري(.  - تجارة وتوزيع مواد ومستلزمات البناء والتعمير وتوريد جميع مستلزمات 

التشطيبات ومواد البناء ومستلزمات الكهرباء  واللت والمعدات.  - تصنيع لدي الغير لمواد البناء ومستلزمات 

والت ومعدات.  - اعداد دراسات الجدوي للمشروعات.  - تجارة وتوزيع الخشاب والثاث ومستلزمات الحدادة 

واللومنيوم واللوميتال والبواب والشبابيك ومستلزمات  الديكورات والسيراميك ومستلزمات التشطيبات بكافة 

انواعها وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  - تركيب واختبار وتجهيز وصيانة أنظمة التيار الخفيف من شبكات 

كمبيوتر والدش المركزي والكاميرات والسنترالت  الداخلية وانذار الحريق والنداء الستدعاء والصوت والضوء 

والكسس كنترول والسمارت هوم.  - مقاولت انشاء شبكات الصرف الصحي وصرف السيول والشبكات 

الرضية.  - مقاولت اعمال توريد وتركيب اجهزة التحكم عن بعد.  - تصميم وأنشاء وإدارة وصيانة محطات 

توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وانواعها سواء طاقة طبيعية  )المحطات الشمسية او المائية( او 

طاقة صناعية مولده وشبكات توزيعها.  - تصميم وتركيب وتوريد شبكات الطاقة الشمسية والواحها وإقامة وإدارة 

محطات الطاقة الشمسية.  - أقامه وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت والمناسبات العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  - اعاده الهيكلة الدارية للشركات.  - تسويق المنتجات 

بكافة أنواعها.  - انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية 

والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف 

السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام 

الجهات المختصة وتصنيع كل ما سبق لدي  الغير.  - حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  - إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  - تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة انواعها.  - التعبئة والتغليف والتخزين لدي الغير.  - تجارة وتوزيع مستخلصات 

الزيوت والعطور والمنظفات والمبيدات ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة  انواعها واضافات 

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية  والقطنية 

وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  - تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  - التعليم عن بعد.  - تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدي الغير.  - 

تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها.  - إدارة الصيدليات.  - الستيراد و التصدير و التوكيلت 

التجارية.  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 
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المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .  - تجارة وتوزيع وتسويق كل ما يخص البكتيريا النفعة من مواد ومكونات وخامات انتاج 

وتصنيعها وزراعتها لدي الغير.  - تصميم وتركيب وتوريد الشبكات الهندسية والكهروميكانيكية وشبكات 

الصرف والري.  - إقامة وتصميم الصوب الزراعية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع ابوالسعود متفرع من شارع طه 

حسين - النزهه الجديده -

704 - ميندبلوم Mind Bloom شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51608 ورقم قيد  191562    مركز عام  عن التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  

تسويق المنتجات بكافة انواعها.  إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفلت العامة 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.  اعداد البحاث العلميه والدراسات التسويقية.  الستعلم الميدانى عن الشركات والفراد 

فيما عدا الستعلم بمناسبه التصنيف الئتماني.  اقامة وتشغيل وادارة مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  اصدار النشرات الغير دورية.  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  التصدير والتوكيلت 

التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات  , وأنشطة التعهيد, 

وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  • 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 .  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 12 شارع عمر بن الخطاب - مساكن المهندسين - امام ستى ستارز -

705 - جيزة افياشن للصناعات المتخصصه Giza Aviation شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    51626 ورقم قيد  191568    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 

لسنه 2017  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار الطائرات.  -إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وإعادة تدوير 

المخلفات.  -إدارة وتشغيل ورش الصيانة.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -الشحن الجوي للبضائع  -

تأجير واستئجار الطائرات)فيما عدا التاجير التمويلى(.  -توريد قطع غيار الطائرات.  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 56 ش نزيه خليفه - هليوبوليس
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706 - مكتبات برافو M B شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51678 ورقم قيد  191569    مركز عام  عن تجارة الدوات المكتبية والكسسوارات والهدايا  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة المحل رقم 3 اسفل كوبرى القوات المسلحة بشارع على امين مع شارع الطيران امام بوابة

المدينة الجامعية بنات الزهر -

Hejab for Engineering Industries 707 - حجاب للصناعات الهندسية والمقاولت والطاقة الشمسية

Contracting &  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51679 

ورقم قيد  191570    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72  * اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

لوحات كهربائيه و خرطيم الكهرباء  * اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل معدنية ومواسير معدنية  * قامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع شاسيهات والواح طاقة شمسية ومستلزماتها  * اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات الضاءة  * اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات بلستيكيه  انشطه خارج القانون الستثمار 72  * 

مقاولت عامه  * التوريدات العامه  * تقديم الستشارات الهندسية والدارية)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 3 ش البيئه النموزجى -

717 - تليبورت للنقل الداخلى Teleport For Internal Transportation شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51689 ورقم قيد  191581    مركز عام  عن النقل 

البرى الداخلى للبضائع.  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 6 منطقة 9004 - ح 7/9 

-التجمع الول - -
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708 - بوست سيدس للحبوب الزراعية Post Seeds For Agricultural Grains شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51680 ورقم قيد  191572    مركز عام  عن : -

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجفيف الفواكه 

والخضروات والحبوب الزراعية والبذور والعشاب  والنباتات والمنتجات الزراعية بكافة انواعها.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة المخللت بكافة انواعها والطماطم وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت 

حبة  البركة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة واستخلص الزيوت والعجائن العطرية.  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

التصدير.  توريد المنتجات الزراعية بكافة انواعها.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية فيل 8 - الحى الخامس - ب 16071 -

709 - أرادوس إيجيبت للتجارة العامة والتوريدات العمومية Arados Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51681 ورقم قيد  191573    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 315 - مجمع 

تريفيوم سكوير - 230,229 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس -

710 - بلو ايرث كوباية للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51682 ورقم قيد  191574    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوات المنزلية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 36 ش الطيران -

716 - جى اف ام لصيانة المنشآت JFM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51688 ورقم قيد  191580    مركز عام  عن صيانة المبانى والمنشآت.  إدارة الصول العقارية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تقديم خدمات النظافة ومكافحة الفات والحشرات.  إستغلل 

العلمات التجارية )فرنشايز(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 108 - الدور الرابع - برج أ - 55 ش مكرم عبيد -
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711 - ميند يور هيلث Mind Your Health شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51683 ورقم قيد  191575    مركز عام  عن تشغيل وادارة الكافيهات 

والمطاعم الثابتة والكافتريات  -حق استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(  -ادارة وتشغيل وحدات الطعام 

المتنقلة  -ادارة وتشغيل المحلت التجارية  -التصنيع لدى الغير لكافه انواع المواد الغذائية  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تنظيم المعارض )عدا السياحيه(والمؤتمرات والحفلت 

العامه والندوات)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  -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.  ادارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 24 ش ابو جعفر النحاس-ارض الجولف -

712 - علء محمد نقاوة لتجارة فساتين الفراح شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51684 ورقم قيد  191576    مركز عام  عن تجارة فساتين الفراح والسواريه 

جملة وقطاعي  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - الدور 2 فوق البدروم والرضي - عقار رقم 4 ش محمد 

حسن الجمل القطعة رقم 3

بلوك رقم 18 المنطقة السادسة -

713 - كومبينسو فارما compenso pharma شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51685 ورقم قيد  191577    مركز عام  عن - التصدير  - تجاره الدويه 

ومستحضرات الصيدليه والمواد الخام الدوائيه و الغذيه الطبيه ومكسبات الطعم والرائحه ومستحضرات  

التجميل و العطور و مستلزمات الجهزة الطبيه و الكيماويه والدويه البيطريه والبان الطفال  -التصنيع لدى 

الغير  - التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - مقاولت عامه  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 604 عماره 30 عمارات 

التوفيقيه - الحي الثامن
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714 - اي اتش ايه للمقاولت والتوريدات EHA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51686 ورقم قيد  191578    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات  صيانة وتنسيق الحدائق واللند سكيب  توريد وتركيب النجيل الصناعي والرخام 

والجرانيت  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  توريد الثاث الخشبي  

وتنظيم المعارض والمؤتمرات)فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1/ 65شارع اسماعيل القباني -
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715 - العربية الفريقية للتخطيط العمرانى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51687 ورقم قيد  191579    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  

• اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت 

والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع للغزل 

والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة بكافة أنواعهم.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.  • 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  • اقامه وتشغيل 

مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  • اقامه 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية 

والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة في الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة   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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  • تربية الخيول.  • إقامة المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  • اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت, 

والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية 

أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  • إقامة المراكز التجارية و 

سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.   -انشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  انشاء محطات تموين السيارات بالوقود.  • القيام بأعمال تنسيق وصيانة 

وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  • إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات.  • 

ادارة المشروعات.  - مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها.  • انشاء وادارة الملهي الترفيهية للطفال.  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  

• التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية شقة رقم 3 - عمارة رقم 430 - المنطقة السكنية الثانية -

Page 259 of 1587 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

718 - البيت الثانى لتنمية المهارات 2nd House  شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51690 ورقم قيد  191582    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - عمارة 26 - قطاع U -مدينة 

المستقبل -

719 - وينجو هوليداى لدارة الفنادق Wingo Holiday شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51691 ورقم قيد  191583    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الفنادق 

والمنتجعات والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - 

كتابة كمبيوتر - تليفون(  تاجير واستئجار السيارات فيما عدا التاجير التمويلى والليموزين  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 19 ش عبد العظيم الغلمى -عباس العقاد -

720 - الجنيدى للتجاره والتوريدات شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51693 ورقم قيد  191584    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 2ا عماره 3016 زهراءمدينة نصر-

721 - كنكن للتعليم الذكي Kenken Smart Learning شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51694 ورقم قيد  191585    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات, وتنمية المهارات والقدرات العقلية  للطفال في مجالت 

الحساب العقلي)يوسي ماس وغيره من البرامج المستحدثة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 بالعقار رقم 88 - 

شارع الحجاز -

722 - شوكلت بار للستثمارات التجارية Chocolate Bar شركة  رأس مالها 950,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51695 ورقم قيد  191586    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع المأكولت و التيك 

اواى  -حق استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -تجارة 

الجملة والتجزئة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 1 مبنى  E-الدور الرضى بمشروع بيترا جيت مول)مول الماظة( -
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723 - اراب لوكاليز كوربوريشن للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51696 ورقم قيد  191587    مركز عام  عن تقديم خدمات الترجمة  تقديم 

الستشارات الدارية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 60 - 

مجاورة 33 - مدينة 15 مايو -

724 - بى تو بى مساحات عمل مشتركه B 2 B CO . WORKING SPACE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51697 ورقم قيد  191588    مركز عام  عن - 

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة 

مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -اقامه و تشغيل و تأجير مساحات العمل المشتركه  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 167 ش على السباعى - الياسمين 4- التجمع الول -

725 - كازان للتوريدات  Kazan Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51698 ورقم قيد  191589    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التصدير.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 257 ش رمسيس -

729 - مصطفى عبد الفتاح عبد الوهاب عبد الفتاح مرسي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   18-08-2022 برقم ايداع    51702 ورقم قيد  191593    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 32 ش مصطفى النحاس -

Page 261 of 1587 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

730 - زيرو دراى تايم ايجيبت للخدمات المتكاملةZero Dry Time Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51744 ورقم قيد  191601    مركز عام  عن - 

تقديم خدمات النظافةوالصيانة للمبانى والمنشات.  - التوكيلت التجارية والتصديروتلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله  التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - بيع مواد النظافة بالجملة والتجزئة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5أ طريق النصر - امام دار 

المداد والتموين -

 ASPIRE SPOT FOR INTEGRATED SOLUTIONS 726 - أسباير سبوت للحلول المتكاملة

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51699 ورقم قيد  191590    

مركز عام  عن • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  

• أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  

• إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر 

في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • 

اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • 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.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشطيبات والديكور والمقاولت 

الكهروميكانيكية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5 منتجع زيزينيا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

727 - هيل توب للستثمار التجارى HILL TOP COMMERCIAL INVESTMENT شركة  رأس 

مالها 5,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51700 ورقم قيد  191591    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 31 ه -جاردنيا هايتس 3-التجمع الخامس - -
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728 - مركز شاف للدراسات والستشارات وتنمية المهارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51701 ورقم قيد  191592    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  إقامة وتنظيم وادارة الندوات والمؤتمرات  اعداد البحاث والدراسات العلمية .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 46 جنوب 

الكادمية - خلف كايرو فيستفال سيتى - التجمع الخامس -

731 - محمود محمد عبد المعطي عطاوشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51805 ورقم قيد  191603    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع مسجد محمد - عزبة الهجانة - خلف مساكن السلب -

FENG YOUTAO FOR WHOLESALE AND 732 - فينج يوو تاو لتجارة الجملة و التجزئه

RETAIL TRADE CO شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51807 ورقم قيد  191604    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 :   -تجاره الجمله والتجزئه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة   نشاط من خارج قانون 72 :  - التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 23 أ عمارات الستثمار -

733 - الشهاب جروب للستثمار التجارى والصناعى شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51810 ورقم قيد  191605    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بانواعها من)اكياس بلستيك-اطباق فويل -

اطباق فوم-اكواب وعلب  كرتون-مستلزمات مائده من شوك ومعالق وسكاكين بلستيك(  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمطهرات  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التوريدات العموميه  - التصدير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 805 -المجاوره 7 -
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734 - ايه ان ايه جروب للتعبئة والتغليف A N A GROUP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51814 ورقم قيد  191606    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

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.  تعبئة وتغليف جميع المنتجات الورقية والبلستيكية والكرتونية لدى الغير.  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 38 ش رمسيس -

735 - ال اند ايه فارما L AND A PHARMA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51816 ورقم قيد  191607    مركز عام  عن تجاره الدويه و مستحضرات 

التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 11 ش الجبليه من ش الشركه البولقيه - شبرا مصر - -

736 - فينوس الذهبيه للصناعات الهندسيه شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51818 ورقم قيد  191608    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المعدات وتشكيل وتشغيل المعادن بالكبس والسبك والدلفنه تصنيع الفراد والهياكل  المعدنية من 

الحديد واللومنيوم والستانلس  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والورنيش والطلءات المماثلة واحبار الطباعة والمعاجين 

المستكيه  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 10 - شارع 9 -

737 - ام ايه يو لتجارة الصاج والمعادن والخردة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51820 ورقم قيد  191609    مركز عام  عن - تجارة الحديد والصاج والخرده 

بكافة انواعهم  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 14 ش العشرة - ابو سنه - الطريق البطئ -
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738 - بلو ريدى ميكس Blu Ready Mix شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51823 ورقم قيد  191610    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017:  - تاجير المعدات 

فيما عدا التاجير التمويلى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 217 عمارات البنفسج -التجمع الول -

748 - الشغف للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51918 ورقم قيد  191632    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 201 بالدور الثاني 

فوق البدروم والرضي - بالقطعة رقم 29 - بالمنطقة الثانية -

حي زهرة اللوتس -

739 - دذن فارما للدويه DASAN PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51825 ورقم قيد  191611    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العموميه  استغلل العلمات التجاريه)الفرانشايز )  تجاره وتسويق وتوزيع 

مستحضرات التجميل والدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه  والمستلزمات الطبيه 

والمطهرات والمبيدات الحشريه والسمده الخاصه والعشاب العطريه والطبيه ومستلزمات اللبان  وتصنيع كل 

ما سبق لدى الغير  تسجيل مستحضرات التجميل والدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه 

الخاصه والمستلزمات الطبيه  والمطهرات والمبيدات الحشريه والسمده الخاصه والعشاب العطريه والطبيه 

ومستلزمات اللبان لدى الجهات المختصه  إقامة و تنظيم المعارض فيما عدا السياحيه و المهرجانات و 

المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عماره 512 - ش الميثاق- زهراء مدينه نصر - -

740 - المصرية لكسسوارات الصوب الزراعية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51830 ورقم قيد  191616    مركز عام  عن تجارة وتوريدات إكسوارات الصوب الزراعية 

ومستلزماتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 36 - الدور الثالث - المنطقة الخامسة - مول الزهور -

741 - بلك ستار للطارات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51832 ورقم قيد  191617    مركز عام  عن تجارة الطارات والبطاريات والملبس الجاهزة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 5ش المقسي - متفرع من دوران شبرا -
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742 - منصور لبيع الدوات المنزلية شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51834 ورقم قيد  191618    مركز عام  عن تجارة الدوات المنزلية والكهربائية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 43 مدينة التوفيق 

-

743 - اكتوس للمقاولت العامة والتوريدات العمومية Actos شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51867 ورقم قيد  191621    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 4ش فرج خليل - مدينة قباء - جسر السويس -

744 - فكيه فارما Fakih Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51874 ورقم قيد  191624    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 42 - عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون -

745 - تو إس للستيراد 2S Import  شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51877 ورقم قيد  191625    مركز عام  عن •الستيراد.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.   •التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 

1 - الدور الرضى - قطعة 22 - المجاورة الثانية - المنطقة الثامنة عمارات - الشروق -
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746 - إيت هاو للتوزيع 8HAO DISTRIBUTION  شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51905 ورقم قيد  191629    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا و على الخص اكسسوارات الموبايل و الملبس الحريمى  التوريدات العمومية  التجاره 

اللكترونيه عن طريق النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة كامل الدور الول فوق الرضى - بالعقار الكائن 4- 

ش محمود الحريرى - النزهه الجديده-

تقسيم بدر -

747 - أف تو للتسويق العقارى والتشطيبات F2 real Estat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51912 ورقم قيد  191631    مركز عام  عن - التسويق العقارى  - مقاولت 

اعمال التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى -مول سيتى بلزا -

749 - ميدلمن MIDDLEMEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51921 ورقم قيد  191633    مركز عام  عن التسويق العقارى  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اللوتس الشماليه منطقه 2- عماره 50 - الدور الول علوى - شقه 7- 

ش النوادى - امام نادى

بلتينوم - التجمع الول -

750 - بلك هورس للطباعة  Black Horse شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51922 ورقم قيد  191634    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مطبعة.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية عزبة عثمان - 

طريق شنرة البحرية -

751 - برايت للتعليم عن بعد BRIGHT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    51923 ورقم قيد  191635    مركز عام  عن -تقديم خدمات التعليم عن بعد.  -تقديم 

الستشارات فى مجال التعليم.  -اقامة وتشغيل المواقع والمنصات اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ماس 

الحاجب - الحلمية الجديدة -
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752 - ايجيبت ماي سيكند هوم للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51924 ورقم قيد  191636    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - تنظيم 

المعارض عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  - القيام بأعمال التشطيبات 

والديكورات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 53 - مدخل كابيتال مول - الحي الول - التجمع الخامس -

797 - دوبي لتنظيم المعارض والتسويق شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52126 ورقم قيد  191691    مركز عام  عن تنظيم المعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  - التسويق  - تجارة القمشة والستائر  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مجموعة 11 - 

شقة B1 61 -عمارة 3 - مدينتي - - -

798 - الفيحاء للعطور ومستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    52127 ورقم قيد  191692    مركز عام  عن تجارة العطور ومستحضرات التجميل  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 71 ش عثمان بن عفان - قسم النزهة -

799 - احمد محمد احمد الوكيل وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52128 ورقم قيد  191693    مركز عام  عن - انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير المخلفات  : -انشطة خارج قانون 72  -جمع المخلفات الغير خطره  -مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 

1 بالقطعه رقم 234 -المنطقة 3 -

Page 268 of 1587 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

753 - جيتن للمحتوى الرقمي GETN FOR DIGITAL CONTENT شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51926 ورقم قيد  191637    مركز عام  عن النقل البري للركاب 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  اعداد التصميمات الهندسية  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 24 - الدور الثاني - عمارة A5-اشجار دارنا - دائري المعادي -

776 - فاطمة احمد & احمد فكري شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52092 ورقم قيد  191669    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات 

التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم G04-مول اوريوم - المقام على القطعة 31 ج - مركز المدينة 1 - الشروق

777 - النخبه ستون للخدمات التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52093 ورقم قيد  191670    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - التصدير  - حق استغلل العلمات التجارية 

)الفرانشايز(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 114 شقه رقم 2 الدور الرضى شارع احمد بن طولون -الحى الثانى 

محليه 33 ج-
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754 - إيديو للستثمارات التكنولوجية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51927 ورقم قيد  191638    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

التجارة اللكترونية عبر النترنت  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات 

القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  تقديم الستشارات التكنولوجية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش زهراء المعادي - الشطر السادس -

755 - بينسبي لحلول العمال التجارية Pinsbee Trading Business Solution شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51928 ورقم قيد  191639    مركز عام  عن -

تسويق ووساطه عقارية  تقديم الستشارات الهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  -التصدير  - اعمال الديكورات و التشطيبات  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 52 ش الطيران 

الرئيسى -

756 - كيوستينشن للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51930 ورقم قيد  191641    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - 

التسويق العقارى.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 16 مجموعة 18 ش على 

بن ابى طالب - الرحاب - التجمع الول
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757 - ماي سي كاترينج ليميتد My C Catering Co.,Ltd شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   18-08-2022 برقم ايداع    51932 ورقم قيد  191642    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم المأكولت والشروبات )عدا الكحولية(  إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا 

مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  تقيم الخدمات اللوجيستية من التخليص الجمركي وتفريغ البضائع  تجارة 

الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية المعبأة والسائلة والسلع الستهلكية ومنتجات التجميل  اقامة وتشغيل مصنع 

لتجهيز المنتجات الغذائية والزراعية  - التصدير  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - تقديم خدمات الكاترينج  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عمارة 17 - شارع 306 - المعادي الجديدة -

758 - اينز للتنميه العمرانيه EINZ شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51935 ورقم قيد  191644    مركز عام  عن التطوير العقارى  الستثمار العقارى  تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مول 340 ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس -

759 - دوت ون للمحتوى اللكترونى Dot One شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51942 ورقم قيد  191646    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : 

نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحيه( و المؤتمرات و الحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - إدارة 

المشروعات  )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اجراءات الترخيص بها(.  - التسويق العقارى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 البنفسج 2 -التجمع الول -

809 - سوكرية كوزماتكس شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52229 

ورقم قيد  191704    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمنظفات 

والمطهرات والغذية الخاصة والعشاب  والمستلزمات الطبية وتصنيعهم لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 20 ش شكرى 

مرعى - الجمهورية - ثان -

Page 271 of 1587 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

760 - تريميتيس سيرفسيس ايجيبت TRIMETIS SERVICES EGYPT LLC شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51978 ورقم قيد  191647    مركز عام  عن 1( 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  

2( تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  3( مراكز البيانات ومراكز التصال.  4( تصميم وإنتاج البرامج:  

1- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  2- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  

3- إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  4- إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  5( تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:  1- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  2- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  6( تصميم وتنفيذ 

وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:  1- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات.  2- تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  7( التصالت وخدمات النترنت.  8( المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم  الصناعية.  9( إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  

المعنية,  10 ( إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  11 ( مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  12 ( إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  13 ( إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  14 ( حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  15 ( النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس تصوير تليفون كتابة كمبيوتر(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده اداريه رقم 114 2 

عمارات مايو - طريق النصر

761 - شركه العنان لستصلح الراضى EL ANAN شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    51999 ورقم قيد  191648    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و 

المتخصصه  اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 11 ش رامز - المهندسين
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762 - محمد عبد الكريم محمد اسماعيل الطويله و شركائه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    52021 ورقم قيد  191649    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوازم النتاج 

الزراعى  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الزراعيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدويه و مستحضرات 

التجميل  : نشاط خارج ق 72  الشراف على تنفيذ المشروعات  اداره المشروعات  الستيراد و التصدير  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة كابيتال بيزنس بارك - مبنى B6 - وحده رقم 403

763 - بولريس للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52073 ورقم قيد  191650    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الورقيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشروبات والعصائر )

عدا الكحولية( وتعبئة المياه  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 ب ش حسن 

افلطون - ارض الجولف -

810 - الريكوست للتطبيقات اللكترونيةRequest شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52230 ورقم قيد  191705    مركز عام  عن - ادارة وتشغيل البرامج 

اللكترونية  - تصميم البرامج اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات العبور - صلح سالم -

811 - اسكادم للتسويق العقاري ASKADAM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52234 ورقم قيد  191706    مركز عام  عن التسويق العقاري  الوساطة 

العقارية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التسويق فيما هو مسموح به 

قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - مبنى نماء - امتداد رمسيس -
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764 - بادل فايندر للمحتوى الرقمي PADEL FINDER شركة  رأس مالها 1,330,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52074 ورقم قيد  191651    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 5-17 ش عباس العقاد -

765 - الشركة التقنية لتصنيع وتجميع ماكينات الليزر شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52075 ورقم قيد  191652    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن وتصنيع وتجميع وصيانة ماكينات الليزر والCNC يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية آخر شارع ميت حلفا - ش 

قليوب البطئ -

778 - فور سيناريو للنظمة four scenario systems شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52095 ورقم قيد  191671    مركز عام  عن المقاولت العامة  توريد الجهزة 

و النظمة اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 ش ابو السعود -
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766 - البود كاسترز للنتاج الفني Elpodcasters Media Production شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52077 ورقم قيد  191653    مركز عام  عن 

النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و 

التلفزيونية  والبرامج التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - 

تحميض نيجاتيف -  تصحيح الوان (  - اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و 

دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات  البث الذاعى (  - تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه 

و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى  - ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى  - تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه 

و الغنائيه  - ادارة وتشغيل المواقع اللكترونية  تقديم الستشارات في مجال النتاج الفني )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش 44 - ع 31 - فيلدج القطامية -

767 - ايه.سي.اس للمقاولت العامة والبرمجة A.C.S شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52078 ورقم قيد  191654    مركز عام  عن المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - التصدير  - تجارة وتوريد وصيانة جميع أجهزة الحاسب اللي وشبكاتها  - تصميم البرامج والنظم 

الخاصة بالحاسب اللي  - تصدير مستلزمات ومعدات وخامات المناجم والمحاجر  - تجارة المعادن الثمينة 

والمواد والمعدات والجهزة اللزمة للمناجم والمحاجر  - طحن وجرش ومعالجة جميع أنواع الحجار ومنها )

كوارتز - فلسبار - بازلت - رخام - جرانيت( لدى الغير  - تجهيز جميع أنواع خامات المعادن وفصل المعادن 

وصهر وتنقية المعادن الثمينة لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4ش الثقافة -

802 - بريانكا لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52148 ورقم قيد  191696    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 11 ش علي عبد الحميد - امام نادي قوات المسلحة -

803 - المامين لتصنيع و تعبئه و تغليف اللحوم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52209 ورقم قيد  191697    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و 

تعبئه و تغليف اللحوم .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة الجيزة 7 برج الريان - ش التحاد
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804 - بيل فش للتدريب التسويق Bill Fish for Training and Marketing شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52224 ورقم قيد  191699    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التسويق فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 31 ش محمد محمود - ميدان التحرير -

768 - لنسترز لتكنولوجيا المعلومات

  Lannisters Information Technology شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52081 ورقم قيد  191657    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 77 طريق مصر حلوان الزراعى - كورنيش المعادى -

769 - استريم للنشاءاتStream Construction شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52085 ورقم قيد  191662    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التوريدات العمومية  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش المشير احمد اسماعيل -
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770 - كنداراست للمقاولت والتوريدات العمومية Kindarast شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   21-08-2022 برقم ايداع    52086 ورقم قيد  191663    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 1 شارع على حسن الضلع من ش الصرف الصحى - الخصوص -

771 - شركة مجموعه طب السنان DENTAL GROUP شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52087 ورقم قيد  191664    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى طب السنان  تقديم الستشارات فى مجال التغذيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 403 - بالطابق الرابع فوق الرضى بالعقار رقم 17 - الكائن بشارع 

بيروت -

772 - الزمزم للستشارات الهندسيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52088 ورقم قيد  191665    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -  اعداد التصميمات و الرسومات الهندسيه  إدارة المشروعات  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده L الدور 2 - كابيتال مول - قطعه 53 - الدور الول - التجمع 

الخامس -

773 - نيورجانا لتجاره الدويه NEORGANA PHARMA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52089 ورقم قيد  191666    مركز عام  عن تجاره و توزيع الدويه و 

المكملت الغذائيه و مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبيه  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

- C2 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 عماره

كابيتال ايست - امتداد حسن المأمون -
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774 - اوتو كلينيك لصيانه السيارات AUTO CLINIC FOR CAR MAINTENANCE شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52090 ورقم قيد  191667    مركز عام  عن 

اقامه و تشغيل مركز لصيانه السيارات  تجاره الزيوت و قطع الغيار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 12 المنطقه الثانيه - جسر 

السويس-

775 - كيه اف ام هير دريسر KFM Hairdresser شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52091 ورقم قيد  191668    مركز عام  عن تشغيل وإدارة كوافير رجالي 

وكوافير حريمي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 - بالعقار رقم 1ش محمد مظهر -

779 - تايجر لند انترناشيونال للوساطة التجارية Tiger Land International شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52096 ورقم قيد  191672    مركز عام  عن 

التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  الوساطة 

التجارية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع محمد 

فتحى - تقسيم الشيشينى - كورنيش النيل - قسم دار السلم -

780 - ارندا ميد للتجارة وتوزيع الدوية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52097 ورقم قيد  191673    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق وتوريد الدوية البشرية 

والبيطرية واللقاحات والمصال ومستحضرات التجميل والمستلزمات  الطبية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية 

بجميع انواعها والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية وغير الطبية ومواد  التعقيم المعملية والمنظفات 

والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية الخاصة والبان الطفال ومستحضرات  معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء والمستحضرات العشبية واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع  وتغليف 

وتعبئة جميع ما سبق لدي الغير وتسجيل كل ما سبق لدي الجهات المعنية.  - التوكيلت التجاريه.  *تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 48 ش احمد زكي ابو شادي - المجاورة الثالثة - 

الحي الثامن -
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781 - ربيع ستيل لقطع غيار السيارات والخرده شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52100 ورقم قيد  191674    مركز عام  عن تجارة وتوريد قطع غيار 

السيارات والخرده.  المقاولت العامة.  بيع السيارات المستعملة ومشتملتها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 ش باحثة البادية - كورنيش 

النيل -

782 - بيس للنقل Bess شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52103 

ورقم قيد  191675    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى للبضائع والتوصيل للغير.  - ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  

والدولى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 26 ارض وزارة المالية - منطقة الميراج - التجمع الول -

783 - برايف للشحن Brave شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52104 ورقم قيد  191676    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البرى والجوى والبحرى 

للبضائع والتخليص الجمركى  -تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  -التوريدات العمومية  -ول 

يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى -الدولى(والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري 

او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي  والدولي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش التضامن-متفرع من ش 68 -

784 - سجوم الستدامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52105 

ورقم قيد  191677    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 10 ش الجامعة - الزهراء -

785 - شالكي للتجاره العامه وتجهيز الصيداليات Shlky شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52106 ورقم قيد  191678    مركز عام  عن - القيام باعمال التجهيزات و 

التشطيبات للمحلت التجاريه والسكنيه والصيداليات والمولت التجاريه  - الشراف علي تنفيذ المشروعات  - 

التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش سيد زكريا - شيراتون -
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786 - شوميكرز للمنتجات الجلدية Shoemakers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52108 ورقم قيد  191679    مركز عام  عن تجارة المنتجات الجلدية بكافة 

انواعها وتسويقها وتصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 ش الحريرى من ش ترعة الجلء - بجوار 

كنيسة مارجرجس -

787 - سيف الدين لمستحضرات التجميل Saif Aldain Cosmatics شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52109 ورقم قيد  191680    مركز عام  عن بيع وتجارة وتوزيع 

مستحضرات التجميل ومستلزماتها .  - بيع وتجارة وتوزيع الخردوات المنزلية بجميع انواعها.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية محل رقم 28 - قطعة 14 - برج 2 - ابراج المركز العالمي للتطوير العقارى -

Swenam for Education Consultation  788 - سوينام للستشارات التعليمية والخدمات التدريبية

and Training services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52110 ورقم قيد  191681    مركز عام  عن تقديم الستشارات التعليمية والدارية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 9076 منطقة س - الدور الرضي -

789 - ال ايه سى مصر للخبرة الستشارية L.A.C شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52111 ورقم قيد  191682    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد البحاث والدراسات العلمية في مجال العلوم 

القتصادية والمالية والضريبية والدارية والتنظيمية  - اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  

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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ب عمارات العبور - صلح سالم -
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800 - سعيد محمدى رمضان فهمى يوسف و شركائه شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52146 ورقم قيد  191694    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكيه و الغطيه و كل مستلزمات البلستيك  تجاره الجمله و التجزئه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   نشاط خارج ق 72 :  التوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية ش الفلل بجوار مدرسه على شحاته الدربالى - 

كفور الرمل -

801 - ستب باى ستب لتجهيز و تأجير العيادات step by step medical شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52147 ورقم قيد  191695    مركز عام  عن 

تجهيز و تأجير العيادات الطبيه  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  اقامه 

و تشغيل مركز لتعليم لغه التخاطب  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 أ عمارات الشرق للتأمين- شارع الدكتور محمد 

ابراهيم - امام الباب الرئيسى للحديقه الدوليه

- متفرع من عباس العقاد-

790 - النفيس ميدEL Nafis Med شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52112 ورقم قيد  191683    مركز عام  عن • انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال 

واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات  والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت 

الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب 

الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة 

الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  

• استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • 

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث 

العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني).  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها).  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 64 ش عمار بن ياسر - بجوار الكليه الحربية -
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791 - التوحيد لمستلزمات الري الحديث شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52114 ورقم قيد  191684    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. باستخدام  اساليب الري الحديث  تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  

تجارة وتوزيع مستلزمات الري الحديث  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 11 محور خدمات الرابعة -

796 - صدى الرياضه للجهزة الرياضيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52125 ورقم قيد  191690    مركز عام  عن تجارة الجهزة الرياضيه  -مقاولت تجهيز حمامات 

السباحه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 5 الدور الثالث-عماره 564 -عمارات البنفسج-التجمع الخامس-

792 - عادل جروب للتجارةAdel Group For Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52115 ورقم قيد  191685    مركز عام  عن 1-صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي.  2-أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  3-أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  4-إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  5-إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  6-أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  7-إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  8-أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  9-تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.  10 -التصالت 

وخدمات النترنت.  11 -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  12 -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 14 ج شارع احمد كامل - تقسيم اللسلكي -

793 - نيللى هب للتوريدات Nelly Hub شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52116 ورقم قيد  191686    مركز عام  عن - توريدات المواد الغذائية  - التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 5 ش جمعية الحق فى الحياة - شيراتون -
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794 - تادا للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52118 ورقم قيد  191687    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  الستيراد والتصدير .  

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  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 2- 

21 ج ش 198 عمارات القاده - دجلة المعادى -

795 - كاريرا تومى لرياده العمال careeratomy شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52120 ورقم قيد  191688    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال 

ريادة العمال)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه الكائنة بالشقه 9ه/ 5 شارع احمد عبد العظيم 

من النصر الرئيسى -

805 - كي سولر Key solar شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52225 ورقم قيد  191700    مركز عام  عن تصميم أو إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء 

والطاقة على اختلف مصادرها  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8ش احمد العفيفي -

806 - بيزنس جولز لدعم ريادة العمال Business Goals شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52226 ورقم قيد  191701    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم خدمات ودعم ريادة العمال .  - إعداد الهيكلة الدارية للشركات .  - 

إعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم J4 -الدور الرابع من عقار رقم 

100 بشارع المرغني -
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807 - ايمدج للستشارات التجارية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52227 ورقم قيد  191702    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

تقديم الستشارات التجارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  الستيراد 

والتصدير.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تسويق المنتجات.  التسويق العقارى.  التوريدات 

العمومية.  مقاولت اعمال التشطيبات.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1 عمارات اسكان شباب المهندسين - طريق النصر -

808 - كومفورت لدارة الفنادق Comfort شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    52228 ورقم قيد  191703    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  النقل البرى الجماعى للركاب.  - ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  

خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى  والدولى.  تشغيل وإدارة اتيليه لبيع وتأجير فساتين الزفاف والخطوبة والسهرة والسواريه والمناسبات.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 2 شارع محمد عيد - حسانين الدسوقى - حدائق المعادى -

812 - بولدر للتصوير Bolder شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52235 ورقم قيد  191707    مركز عام  عن - التصوير الفوتوغرافى )فيما عدا التصوير تحت الماء(  - 

النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و 

التلفزيونية و  كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - 

تصحيح الوان (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 1 مجموعه 12 -الرحاب -التجمع الول -
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B K S For Software Develpment  813 - بى كيه اس لتطوير البرمجيات والتسويق اللكترونى

And Digital Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52237 ورقم قيد  191708    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  - انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت 

وتحليل البيانات  -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  انشطه خارج قانون الستثمار 

2017/72  -تسويق الكترونى عبر النترنت  -ادارة وتصميم وتطوير المواقع اللكترونيه  -مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5عماره 56 ش رمسيس -

814 - لود سيرف للخدمات الرقمية Loadserv for Digital Services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52239 ورقم قيد  191710    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - انشاء وتصميم وتشغيل وتطوير وإدارة المواقع اللكترونية  - 

تقديم خدمات الدعم الفني لكل ما سبق  - إعداد تصميمات الرموز والرسومات )اللوجو(  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 193 - عقار رقم 7 شارع وهدان -

819 - لموند للمستلزمات الطبية Lamonde شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    52254 ورقم قيد  191717    مركز عام  عن تجارة مستحضرات التجميل والعطور 

والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية والتصنيع لدى الغير لجميع ماسبق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10/8 ش الحمصانى - حمامات 

القبة -

820 - يحى محمود محمد حسين وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52266 ورقم قيد  191723    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية 

والبتروكيماويات .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش مبروك شبل تقسيم اللسلكي - المعادي 

الجديدة -
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815 - اوريون للحلول المتكاملة Orion شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    52243 ورقم قيد  191711    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلي الخص تجارة وتوزيع المعدات والجهزة الكهربائية.  التوكيلت 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  إدارة وتشغيل وصيانه 

محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1003- 1 ابراج المروة -

816 - أكون ميدكال جروب لمستحضرات التجميل Akon Medical Group شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52247 ورقم قيد  191713    مركز عام  عن - 

مقاولت تجهيز المستشفيات  - تقديم خدمات الصيانه المتنقله للجهزة الطبيه  - تجارة المستلزمات والجهزة 

الطبيه ومستحضرات التجميل ولوازم البان الطفال والدوية البشريه والبيطريه ومدخلت  النتاج والفرشات 

الطبيه والضبانات )الدواعم الطبيه( والجهزة التعويضية وتوريد المستلزمات الطبيه  - التصنيع والتعبئة لدى 

الغير  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اعداد الدورات التدريبيه  - تنظيم 

المؤتمرات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 87 ش المشير احمد اسماعيل -شيراتون المطار -

817 - محمد زكي حسن محمود التراس وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52249 ورقم قيد  191714    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 

72  اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  : انشطة خارج قانون الستثمار 

72  المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شقة 11 - الدور الرابع علوي - برج فيينا - تقاطع شارع قاعة المماليك للفراح 

سابقا - صفوة المماليك حاليا -

818 - ايه ام دي جروب للدارة السياحية والضيافة  Amd Group شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت 

فى   21-08-2022 برقم ايداع    52252 ورقم قيد  191716    مركز عام  عن إدارة المطاعم 

والكافيتريات السياحية الثابتة لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات.  تقديم خدمات الضيافة والكاترينج.  حق 

استغلل العلمات التجارية والفرانشايز.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش القائم مقام خضر خضر - النزهه -
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821 - فيتشر للثاث شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52268 

ورقم قيد  191725    مركز عام  عن تجاره الثاث و الموبليا  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش محمد المقريفي - بلوك 

125 - المنطقه 6 - مدينه نصر اول -

822 - سكالتكس لتجارة القمشة Scala Tex شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52269 ورقم قيد  191726    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للقمشة 

باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  -انشطة خارج قانون 72 :   -التصدير  -مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 235 تقسيم عمر بن 

الخطاب-جسر السويس -

823 - السحاب للرخام والجرانيت ALsahab for marble and granite شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52271 ورقم قيد  191727    مركز عام  عن 

توريد وتركيب جميع انواع الرخام والجرانيت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ابراج منتصر برج رقم 20 الدور 12 -شقة 

رقم 3-حدائق حلون-

824 - اقطاب ساستينابل سوليوشنز AQTTAB SUSTAINABLE SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52272 ورقم قيد  191728    مركز عام  عن 

توريد وتركيب وصيانة نظم التكييف والتبريد بجميع انواعها ومشتملتها ومعدات التبريد الصناعي والتهوية 

وملحقاتهم  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم F 15 /10-الدور 

العاشر - مشروع دجلة فيو - معمار المرشدي-
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825 - جون رشدي جورج ميلد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52276 ورقم قيد  191730    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة وتعبئة المياه الطبيعيه.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر وذلك فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة  . 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 6 ش شلهوب - من ش طومان باي -

826 - مصر المستقبل الجديد للرعاية المركزة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    52282 ورقم قيد  191731    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية.  إدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية برج نور الدين 2 - ش الخشاب - مدخل قليوب المحطة - امام مزلقان روزا ليوسف -

827 - لوكا وعامر للدشت والكرتون شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52283 ورقم قيد  191732    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة ورق الدشت والكرتون والبكر  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 14 ش عمرو بن العاص - 

الدور الول - الترعه التوفيقيه - الخصوص - -

828 - ذا ماركت سين The Market Scene شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52296 ورقم قيد  191737    مركز عام  عن - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تنظيم المعارض)عدا السياحيه( والحفلت العامه والفعاليات )بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 83 -شقة 202 -كمبوند الشرفيه-

مستثمرين شمالى-التجمع الول-

829 - ذا فتنس ترك لتنمية القدرات The FTNS Truck for Capacity Development شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52299 ورقم قيد  191738    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية قدرات الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم S8 -الدور الثاني-

-  A5 مبنى

التجمع الخامس -
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833 - ذا ريل ديمنيشن للتسويق العقاري The Real Dimension شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52372 ورقم قيد  191742    مركز عام  عن - التسويق العقاري  

- المقاولت العامة  - مقاولت التشييد والبناء  - مقاولت التشطيبات والديكورات  - مقاولت أعمال الحفر 

والردم  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق )اللندسكيب(  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش عثمان بن 

عفان - مدينة قباء -

830 - سفنتى سفن للتطوير الزراعى والصناعى والعمرانى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    52353 ورقم قيد  191739    مركز عام  عن - الستثمار العقارى .  - تخطيط 

واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى 

والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير  - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  - تخطيط واقامة وتشغيل المناطق الصناعيه بكافة انواعها وتجهيزها 

وادارتها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - مقاولت تجهيز الراضى 

بكافة المعدات واللت الزراعيه وتوريدها وبيع تقاوى الحاصلت والسمده والعلف  - المقاولت العامه  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - انشاء وادارة منافذ بيع المنتجات 

الزراعيه  - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الجبان والمنتجات الزراعية 

وتوزيعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 29 عمارات العبور

831 - العصر لصناعة العلف شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52364 ورقم قيد  191740    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف. استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  المزارع السمكية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية عقار خلف الكلية الجوية - أرض الدجرى
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832 - ديناميكس للمعدات الثقيلة شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

52366 ورقم قيد  191741    مركز عام  عن المقاولت العامة  -التوريدات العمومية.  - تجارة وشراء 

واستيراد المعدات الثقيلة.  - التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي 

حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 عمارات التعمير - ش ابو داوود الظاهرى 

- الحى الثامن

834 - اكيورت للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    52403 ورقم قيد  191745    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة قطع غيار الطائرات.  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد قطع غيار الطائرات.  

تأجير واستئجار الطائرات.  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(.  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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة F1 - الدور الول - مبنى 

B - مشروع 5A - الكائن على قطعة الرض 5 أ - المنطقة السياحية - التجمع الخامس

835 - كركاز للكسسوارات CARCASS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52473 ورقم قيد  191746    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وبيع الكسسوارات  مقاولت 

اعمال الديكورات والتشطيبات  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع المدينة المنورة -

836 - الباب العالي لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52476 ورقم قيد  191747    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 99 ش الميرغني -
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837 - محمد و عبد اللطيف جروب للمقاولت و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52480 ورقم قيد  191748    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - المقاولت العامة  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش المنياوي - القصيرين -

838 - التميمة للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52482 ورقم قيد  191749    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الول - بلوك 24 - مساكن الزاوية الحمراء -

839 - جيراتو جروب لدارة المشروعات Grato Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52483 ورقم قيد  191750    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  التوريدات 

العمومية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 104 ر - ابوالهول 1 - التجمع الخامس -

840 - ميديكا للمصال واللقاحات MEDICA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52484 ورقم قيد  191751    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق الدوية البشرية 

والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية  بمختلف انواعها ومستحضرات 

معهد التغذية ومعهد سلمة الغذاء والمكملت الغذائية ومستلزمات ومستحضرات التجميل  والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  والتصنيع لدى 

الغير لكل ما سبق.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الول - 23 ش مصطفى النحاس -
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841 - وايت للضيافة وخدمات كاترينج White For hospitality Catering Services شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52485 ورقم قيد  191752    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات فيما عدا المشروبات 

الكحوليه  - تقديم خدمات الكاترينج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع النزهة - ارض الجولف - الوحدة رقم 1 

بالدور الرضى والوحدة رقم 4 بالدور فوق

الرضى قسم اول مدينة نصر -

842 - دوبامين للتدريب Dopamine شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    52486 ورقم قيد  191753    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 2 ش فوزي -

843 - ريد لين انترتينمينت لللعاب الترفيهية Red line Entertainment شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52487 ورقم قيد  191754    مركز عام  عن - 

ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة  -ادارة وتشغيل ملهى اللعاب الترفيهيه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش ابراهيم 

ناجى - المنطقة 10 -

844 - بيتش بيد لمستلزمات الشواطئ والحدائق Beach Bed شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52488 ورقم قيد  191755    مركز عام  عن توريد وتركيب مستلزمات 

الشواطئ والحدائق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 7 - الدور الثانى - عمارة 37 - شارع حسن المأمون - الحى الثامن -

845 - الويشى لخدمات النقل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52489 ورقم قيد  191756    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع.  - ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  

والدولى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية 118 شارع عبدالرحمن الرافعى - محلية 6 - الحى الول -
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846 - شركه مجموعه ابو بكر للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52490 ورقم قيد  191757    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  المقاولت العامه و المتكامه و المتخصصه  اداره المشروعات فيما عد 

الداره الفندقيه  اداره المراكز التجاريه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش ابو العتاهيه - عباس العقاد- م 8- مدينه نصر 

اول - -

847 - الواحة لخدمات التصالت والنترنت والنتاج السينمائي شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52491 ورقم قيد  191758    مركز عام  عن التصالت وخدمات النترنت  

نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او 

تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 42 الدور الثامن برج 67 

- شارع الجامعة بجوار مدرسة العلوم الحديثة - الزهراء -

848 - الصاوى للبرامج المتطورة Elsawi sophististicated software شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52492 ورقم قيد  191759    مركز عام  عن 1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث وحدة رقم 304 - 

عمارة 3 شارع الخمسين - زهراء المعادى -
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849 - بي دي بارتنر للحلول الداريه BD Partner شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52493 ورقم قيد  191760    مركز عام  عن تقديم الستشارات الداريه )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - التسويق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 103 - خلف الجامعه 

المريكيه - بجوار مول سبوت - منطقه 37 - التجمع الخامس - -

850 - دسر للتنمية العقارية Dossur Realestate Development شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52494 ورقم قيد  191761    مركز عام  عن التسويق العقارى.  

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت 

العامة  الستثمار والتطوير العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينتى مجموعة 68 عمارة 18 شقة 51 - التجمع 

الول -

851 - السقيفة للستشارات والحلول التعليمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52505 ورقم قيد  191769    مركز عام  عن تقديم الستشارات التعليمية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تقديم الخدمات التعليمية عن بعد.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس 

128 شارع جسر السويس -

852 - جى ام اى ماريتايم للنقل البحرى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    52506 ورقم قيد  191770    مركز عام  عن التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التوكيلت الملحية.  النقل والشحن البحرى للبضائع.  الشحن الجوى للبضائع.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة رقم 7 - قطعة رقم 9 - مربع 1156 - شيراتون هليوبوليس -
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853 - بى ام تى للمقاولت B M T شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52507 ورقم قيد  191771    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية برج الرحمة - 1 ش عثمان بن عفان - متفرع من ش عمرو بن العاص - عزبة مزرعة البط -

856 - وان نينتين للتسويق العقارى ONE NINETEEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52511 ورقم قيد  191774    مركز عام  عن التسويق العقارى  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقه 22 - الدور العاشر - 5 صلح قطب - مساكن الشروق النادى الهلى-

857 - برمجلى للحلول الرقمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52513 ورقم قيد  191775    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - تجارة وتسويق وصيانة كافة انواع الهواتف والحاسب اللى ونظم الحاسب 

اللى وبرامجه ومستلزمات واكسسوارات  الحاسب اللى.  - التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة رقم 190 - عقار رقم 7 - شارع وهدان - قسم اول مدينة نصر - -
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854 - لوجيكس لتقنية المعلومات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52508 ورقم قيد  191772    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 124 عثمان بن عفان -

855 - لبكوم لتكنولوجيا المعلومات والتجارة اللكترونية LAPCOM CO شركة  رأس مالها 

40,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52509 ورقم قيد  191773    مركز عام  عن : 

نشاط من داخل 72  -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم 

التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  - اقامه وتشغيل سلسل المداد بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط خارج قانون 72  - 

التجاره الكترونية عبر النترنت  - التسويق الكتروني عبر النترنت مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون  الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 48 شارع جسر السويس -
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858 - ميكال للبرمجيات والحلول الذكية Meekal Software and Smart Solutions شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52514 ورقم قيد  191776    مركز عام  عن 

- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

- التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب بالدور الثالث وحده رقم 304 -عماره 3 شارع الخمسين -زهراء المعادى -

859 - بى اف للملبس B.F شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52515 ورقم قيد  191777    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع والبيع جمله وتجزئة فيما هو مسموح 

به قانونا  -تجارة وبيع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والغزل بجميع انواعه  - التوريدات 

العمومية  تصنيع الملبس وجميع مستلزماتها لدى الغير  -تصدير الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية  -

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.  اقامة وتشغيل مطبعه لطباعه الملبس 

الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية محل رقم 52 قطعه 10-11-12--الطابق الثانى فوق الرضى-الحى التاسع -

860 - فلير كوليكشن لداره المواقع اللكترونيه FLAIR COLLECTION شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52516 ورقم قيد  191778    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل المواقع الكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش جواد حسين-
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861 - نوبلز بي فور جروب لدارة المشروعات التجارية Nobles B4 Group شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52521 ورقم قيد  191779    مركز عام  عن - 

تجارة وتوزيع منتجات الدهانات والمنتجات السمنتية والبلستيكية ومواد البناء وتصنيعها لدى الغير  - تجارة 

وتوزيع منتجات التشطيبات اللكتروميكانيك ومنتجات التشطيبات بكافة أنواعها  - توريد وتركيب أنظمة وأجهزة 

المنازل والمنشآت الذكية وتصنيعهم لدى الغير  - القيام بأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمباني والمنشآت  

- القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجهيز الحدائق )اللند سكيب(  - المقاولت العامة  - مقاولت البناء والتشييد  - 

مقاولت إنشاء ورصف الطرق والكباري والنفاق  - صيانة المباني والمنشآت  تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التصدير  - التوريدات العمومية  - التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  الستثمار والتطوير العقارى .  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات الثابتة  اقامة وتشغيل ملهي اللعاب الترفيهية  إدارة المشروعات التجارية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 38 - ش د محمد حسن الجمل - مكرم عبيد -

862 - الصفوه للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52574 ورقم قيد  191782    مركز عام  عن - التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  - التسويق العقارى  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9.ب ش عمارات سيتى سنتر -مكرم عبيد -

863 - نايلز ورلد للعناية بالظافر Nails World For Nails شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   22-08-2022 برقم ايداع    52575 ورقم قيد  191783    مركز عام  عن وإدارة وتشغيل مركز 

للعناية بالبشرة والشعر والجسم والظافر)بيوتي سنتر( وفيما عدا أجراء العمليات الجراحية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 1 ب الدور الرضى - 11 ش اسحاق يعقوب -
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864 - تيلز للتسويق اللكتروني TAILZ FOR DIGITAL MARKETING شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52576 ورقم قيد  191784    مركز عام  عن 

التسويق اللكتروني عبر النترنت  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي  والفني.  التجارة و البيع بالتجزئة  ادارة وتشغيل 

مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - 53 شارع ذاكر 

حسين - الحي السابع -

865 - عقار بلس للتوكيلت التجارية Aqar Plus شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52578 ورقم قيد  191785    مركز عام  عن إدارة المشروعات.  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التسويق العقارى.  التوريدات العمومية.  اعمال التشطيبات والديكور.  التوكيلت التجاريه.  - 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 134 - الطابق الرضى - 

ضاحية الشرق للتأمين - خلف مستشفى مغربى للعيون امام

الجامعة المريكية -

866 - الحلول الذكية للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    52579 ورقم قيد  191786    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 عمارات 

مصر للتنميه -
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867 - يو ان اس لتكنولوجيا المعلومات UNS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52580 ورقم قيد  191787    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج وإدارة البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة ق 11 ص 37 الشطر السابع - زهراء المعادي -

868 - الشيعانى للستثمار العقارى والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52582 ورقم قيد  191788    مركز عام  عن الستثمار العقارى.  المقاولت 

العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 33 ش اللواء محمود سامى البارودى -

869 - شركه المجموعه الفريقيه لخدمات المشاريع الصناعيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52598 ورقم قيد  191791    مركز عام  عن اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه  تقديم الستشارات الصناعيه )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسيه  الشراف على تنفيذ المشروعات  - 

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية  والدارية للمصانع.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 ش عبد المنعم حافظ-

870 - كيدى لدارة دور الحضانة kiddie for nurseries management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52604 ورقم قيد  191794    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل دور الحضانة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 7 بلوك 6 المنطقة التاسعة شارع الدكتورة سلوى من شارع ناجى 

عيسى الطحاوى -
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871 - هورفات لتنظيم الحفلت والمؤتمرات Horvat شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52612 ورقم قيد  191795    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض )عدا 

السياحية( والحفلت العامة والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 16 ب ش ولي العهد - السرايا مول -

872 - فورتكس أويل للزيوت المعدنية والمشتقات البترولية )فورتكس أويل (Vortex Oil شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52613 ورقم قيد  191796    مركز عام  عن - 

تجارة وتوزيع الزيوت المعدنيه والشحومات  - خلط وتعبئة الزيوت الخاصه بالسيارات والمعدات الصناعيه لدى 

الغير  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 ش على شعراوى -الدور السابع شقه 702 -

873 - اس بى للتصميم والبناء SP Design and Build شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52614 ورقم قيد  191797    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  

مقاولت اعمال التشييد والبناء.  اعداد التصميمات الهندسية.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفضل 

متفرع من شارع طلعت حرب - باب اللوق - وسط البلد -

874 - الستاذه لتجاره وسائل النقل الخفيف و قطع الغيار شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52615 ورقم قيد  191798    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا  تجاره وسائل النقل الخفيف و قطع الغيار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ش كمال حجاب -متفرع من 6 اكتوبر - 

جسر السويس -
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875 - بيرتينانس فارم Pertinence Pharm شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52624 ورقم قيد  191800    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 84 - عمارات صقر 

قريش - مساكن شيراتون -

876 - ستيدى هاند للنشاءات Steady Hand Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   22-08-2022 برقم ايداع    52626 ورقم قيد  191801    مركز عام  عن المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة.  مقاولت العمال النشائية.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع عمرو بن العاص - تقسيم المساحة - شارع 9 -

877 - ستفانيل لتصنيع الملبس Stefanel شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52628 ورقم قيد  191802    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  - تجارة الجمله و التجزئة للملبس )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصنيع لدى الغير.  * مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور 11 فوق الرضى 

والبدروم - عقار رقم 16 - شارع مصطفى النحاس -
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878 - فرادة لستشارات إدارة العمال Farada شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52630 ورقم قيد  191803    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال 

إدارة العمال والستشارات الدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  إعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - عمارة 33 - اسكان الجامعة المريكية - التجمع 

الخامس -

879 - مكسب للحاق العماله  MAXAB شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    52633 ورقم قيد  191804    مركز عام  عن الحاق العماله المصريه للعمل بالداخل  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الشارع الجديد- القاهره د- عماره 84 - مدينه السلم -

Challenger Cars Trading And  885 - شالنجر لتجارة السيارات وخدمات رجال العمال

Businessman Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52752 ورقم قيد  191814    مركز عام  عن تجارة السيارات.  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - 

تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

-A3 التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 15 - الدور الرابع - منطقة رقم

قطعة رقم MU23-العاصمة الدارية الجديدة -

880 - ايرون مان للديكورات  Iron man decoration شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52634 ورقم قيد  191805    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات واعمال اللند سكيب  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -اعداد 

التصميمات الهندسية الداخليه والخارجيه  -توريد الثاث  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش الحجاز-بجوار بنزينه موبيل -
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881 - تايجر اى سوليوشن للبرمجيات TIGER E-SOLUTION شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   22-08-2022 برقم ايداع    52655 ورقم قيد  191806    مركز عام  عن أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 5-الدور الول عمارة 11 - مسلسل 10 - سكن مصر -التجمع الثالث -

882 - مكلرين للتوريدات العموميه و المقاولت العامه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52695 ورقم قيد  191810    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - 

المقاولت العامه المتكامله و المتخصصه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش حامد رضوان -

883 - كيان الشرقيه للمباني الحديثه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52736 ورقم قيد  191811    مركز عام  عن - المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحي التاسع - فيلت مجاورة 4 

- فبل 17 - الدور الثالث - الشروق -

884 - تريبل آيه للتصدير والتوريدات العمومية  Tripel A شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52744 ورقم قيد  191813    مركز عام  عن التصدير.  التوريدات العمومية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش عبداللطيف فتحى - المنيل -
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886 - اى جى كروب للحاصلت الزراعية EG CROP شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    52758 ورقم قيد  191816    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الخضروات 

والفاكهة والنباتات والحبوب  والبقوليات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتدريج وفرز وطحن البن وتصنيع التوليفات 

الخاصة بها.  - اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة الحاصلت الزراعية بالتبخير الفراغي والتبخير الحراري والتبخير 

الجوي.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطحينة والحلوة الطحينية ومنتجات السمسم.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف واستخلص البروتين وتصنيع منتجات الذرة والمقرمشات.  - اقامة وتشغيل مصنع لعصر 

وتعبئة زيوت الطعام والزيوت العطريه.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى 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 إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  - تقديم الستشارات في مجال الحفاظ على البيئة و الستشارات فى مجال الزراعه العضوية )فيما 

عدا ما يتعلق باسواق  الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص  عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة ادارية رقم 

12 - الدور الول - 20 ش احمد الشاطورى

887 - افينير للتطوير العقارى AVENIR DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 100,000,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52759 ورقم قيد  191817    مركز عام  عن - الستثمار 

والتطوير العقاري.  - اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  - اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات  - ادارة المراكز التجارية والوحدات الدارية والسكنية والفندقية.  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  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  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 260 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول
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888 - الفهود للتركيبات الكهروميكانيكية شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    52810 ورقم قيد  191819    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية.  مقاولت 

اعمال الكهروميكانيكية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع سليمان ناصر - عرب كفر العلو -

889 - كا.اى.ام ايكو للرقمنه k.A.M ECO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52818 ورقم قيد  191820    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  3- 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  4- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  

انشطة خارج قانون 72  - الوساطة التجارية  -التسويق اللكترونى عبر النترنت.  - اقامة وتشغيل المخازن 

فيما عدا الكيماويات.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 12 ش الدكتور احمد محمد ابراهيم من عمر لطفى - الحى الثامن القاهرة -

890 - مالتبال للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

52819 ورقم قيد  191821    مركز عام  عن - التوريدات العمومية.  - توريد حديد التسليح والسمنت 

والزلط والرمل والسن,والصاج والكروم والستانلس والنحاس واللمونيوم, وجميع  الورق والكرتون ,وجميع 

انواع البلستيك ,والملبس والقمشة,والدوات الكهربائية, وادوات السباكة , والدوات  المكتبية ,و المعدات 

والعدد والدوات ,وجميع انواع المواد الخام ,واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها واجهزة المحمول ,و  جميع انواع 

الخشاب و الثاث المعدنى و الخشبى .  -المقاولت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 25 ش حسن يوسف الشدية -

891 - اوركيما للجهزة العلمية ORKIMA شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52820 ورقم قيد  191822    مركز عام  عن تجارة وتوريد الكيماويات العمال البحثية 

والمستلزمات المعملية فيما عدا الدوية وتوريد وتجارة الجهزة العلمية  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 30 شارع الفلكي - برج المبتديان الداري -
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892 - اركيتيكتشورل افنيو لللمونيوم ARCHITECTURAL AVENUE شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52821 ورقم قيد  191823    مركز عام  عن 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج واللواح وقطاعات 

اللمونيوم ومواد عزل الحرارة والصوت ومواتير البواب والشاشات المضيئة والسقف المعلقة ووحدات 

الضائة والنارة واللواح الستانلس والسقف المعلقة والبواب والشبابيك المعدنية والبواب المقاومة للحريق 

والثاث والمفروشات والديكورات والكسسوارات الزجاجية والرضيات والقواطع المعدنية بكافة انواعهم. تجارة 

الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 : التوريدات العمومية. المقاولت العامة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 193 - الحى الخامس - المنطقة الخامسة - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

893 - احمد مصطفى للستشارات والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    52826 ورقم قيد  191824    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع الشيخ 

الشعراوي - تقسيم اللسلكي - المعادي الجديده -

894 - بليند للستثمار التجاري Blend for Commercial Investment شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52827 ورقم قيد  191825    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع البن ومشتقاته والمكسرات  تحميص وطحن وتعبئة البن ومشتقاته والمكسرات لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 15 ش السلم - مسجد قباء -

ILA FOR PROJECTS ENGINEERING  895 - اي ال ايه لحلول المشاريع الهندسية المتكاملة

SOLUTION COMPANY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

52828 ورقم قيد  191826    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية 20 شارع عمارة - من شارع جمال عبد الناصر -
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896 - دي ام اس لدارة المطاعم D.M.S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    52829 ورقم قيد  191827    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة 

انواع المأكولت والمشروبات والوجبات الجاهزة والتيك اواي "  فيما عدا المطاعم العائمة وفيما عدا تقديم 

المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 61 شارع عبد الرحمن الرافعي - الحي الول -

897 - جرانتي اوتو لصيانة السيارات GURANTEE AUTO شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   23-08-2022 برقم ايداع    52836 ورقم قيد  191828    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات  بيع زيوت السيارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر قطعة 32 - التقسيم الصناعي - الدهار -

898 - عماد شيحه وأولده لبيع الملبس الجاهزه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52837 ورقم قيد  191829    مركز عام  عن بيع الملبس الجاهزة.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش 10 - 

الوايلى الكبير - حدائق القبة -

899 - بايكال للتجارة والتوريدات العمومية Baikal for Trade and General Supplies شركة  رأس 

مالها 60,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52840 ورقم قيد  191830    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 عقار 21 شارع اللجنة 

العامة - تقسيم جهاز المشروعات القوات المسلحة - منطقة

مساكن الشروق خلف مسجد الرحمة -

900 - نيو سينشرى للخشاب NEW CENTURY FOR WOOD شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52841 ورقم قيد  191831    مركز عام  عن -تجارة الخشاب  - 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج ج محل 11 عمارة نقابة المهندسين - 28 ش محمد سيد احمد -
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904 - جورج فوزي بدر نخله وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    52847 ورقم قيد  191836    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع لتشكيل المعادن والبلستيك وأخشاب وتصنيع استندات من المعادن والخشاب والكريليك  

والبلستيك وتصنيع مواد الدعاية والعلن وتصنيع لفتات دعاية مضيئة وغير مضيئة وتصنيع الواح سحب  * 

نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - توريد مواد الدعاية والعلن  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية كامل ارض ومباني المصنع 

المقام على قطعة الرض رقم 27 أ - بلوك 30000 - منطقى المحاجر - بالمنطقة الصناعية ب -

901 - نيرفا للستشارات NERVA CONSULTING شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    52842 ورقم قيد  191832    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017 :  

-أعمال تصميم وإنتاج و تطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  

والتدريب عليها.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحرم اليونانى- 171 ش التحرير - الدواوين -

Sporty Act For Designing And Creating  902 - سبورتي اكت لتصميم وانشاء مراكز البيانات

Data Bases شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52843 ورقم قيد  

191833    مركز عام  عن  أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي.  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :  - التسويق اللكتروني.  *مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 دار السلم - الزيتون -
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African Center For Research  903 - شركة المركز الفريقى للبحاث والدراسات الستراتيجية

And Strategic Studies - AFCRSS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52845 ورقم قيد  191834    مركز عام  عن تقديم الستشارات القتصادية والجتماعية 

والمالية والتسويقيةوفى مجال العلقات العامة )فيما عدا الستشارات  القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن  الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق  رأس المال ولئحته التنفيذية(.  

إعداد الدراسات والبحاث التسويقية والقتصادية والجتماعية والستقصائية والستراتيجية.  إعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 4 

شارع البربرى - شبرا البلد -
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905 - عماد ابراهيم محمود البسيونى وشركاه شركة  رأس مالها 134,000,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    52848 ورقم قيد  191837    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :  • اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع 

ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  • 

اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون 

والورق.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة 

بكافة أنواعهم.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء 

فيما عدا خام السمنت.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

اللكترونية.   • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  • اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  • اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل 

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع.  • استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 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 إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  • تربية الخيول.  • إقامة المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • إنشاء 

أو إدارة أو تشغيل المدارس.  • اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية, والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  • إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  سواء كانت تحت )b.o.t( • إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات 

متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  .b.o.t سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار 

السيارات بنظام  • انشاء محطات تموين السيارات.  • انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.   أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  • القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين )اللند سكيب(.  • إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات.  • ادارة المشروعات.  • اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  

المأكولت والتيك أواي.  • التصدير.  •التطوير العقارى .  *مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام  الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم  تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 201 

الدور الثانى علوى مول زاد بالمحور المركزى -
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906 - ام ايه دى للتجارة و المقاولت M.A.D شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    52852 ورقم قيد  191839    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصه  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 71 حى اللوتس الجنوبية - 

المنطقة السادسة - القاهرة الجديدة - أول -

907 - جي كي ستيل فيرو الويز لتجارة المعادن GK Steel Ferro Alloys For Metal Trading شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52853 ورقم قيد  191840    مركز 

عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة المعادن.  التصدير.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 1 ش الجامع - متفرع من ش جمال عبد الناصر -

 Uniert For General Supplies and Contracting 908 - يونيرد للتوريدات العامة والمقاولت

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52854 ورقم قيد  191841    

مركز عام  عن  المقاولت العامة  -التوريدات العمومية  -توريد العدد والمهمات والوناش والجرارات وجميع 

قطع الغيار الكهربية والميكانيكية اللزمة لمحطات توليد الكهرباء  وتأجير الوناش والمولدات والسيارات الثقيلة 

فيما عدا التأجير التمويلى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 29 - التجمع الول - ميدان النائب العام --

909 - مريح لتجارة منتجات الزجاج اليدويه Moreh Glass Hand Made شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52868 ورقم قيد  191847    مركز عام  عن 

تجارة منتجات الزجاج اليدويه و تسويقها وتصديرها وتصنيعها لدي الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش السيد عويس - احمد 

عصمت -

915 - فاي ميديكال لتجارة الجهزة الطبية ومستلزمات المعامل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53000 ورقم قيد  191859    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع المستلزمات 

والجهزة الطبية ومستلزمات المعامل )عدا الدوية(  - تجهيز العيادات والمستشفيات بجميع الجهزة الطبية 

ومستلزماتها  - صيانة الجهزة الطبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ش الشيخ خطاب - حدائق الزيتون -
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916 - الحيفار للملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

53004 ورقم قيد  191860    مركز عام  عن -توريد وتجارة الملبس الجاهزه  - تصنيع الملبس الجاهزه 

لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 4 ش غطاس متفرع من ش الترعة البولقية -

910 - ايه ار كيه للتوريدات العمومية والمقاولت العامة ARK شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    52919 ورقم قيد  191851    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  تجارة وتوريد العدد واللت والكيماويات وقطع غيار السيارات ومستلزمات المصاعد ومستلزمات 

التكييف والملبس  الجاهزة والقمشة والجلود الطبيعية والصناعية والدوات الكهربائية ومستلزمات الفنادق 

والورق والكرتون والرخام  والسيراميك وادوات السباكة الصحية واكسسوارات المحمول والدوات والمستلزمات 

الكتابية والمكتبية والكمبيوتر وقطع  غيار ومستلزمات الكمبيوتر والحديد والنحاس والخرسانة الجاهزة والجهزة 

العلمية والمواد الغذائية ومستحضرات  التجميل والثاث الخشبي والمعدني والزجاج ولعب الطفال وتوريد مواد 

البناء والمنتجات البلستيكية ومنتجات الستانليس  ومستلزمات الديكور  ايجار واستئجار السيارات  الحاق 

العمالة للعمل بالداخل  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة بالشقة بالدور الثاني - عقار 32 -شارع احمد الزمر - الحي العاشر -

911 - اركان ايجبت للمهارات العقلية ARKAN EGYPT ACTIVITY شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52931 ورقم قيد  191854    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الطفال الطبيعيين وتنمية المهارات الذهنية  اعداد الدورات التدريبية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 9468 - مقطم جنوب س -

912 - دبل ايه جروب للحاق العمالة بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52932 ورقم قيد  191856    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 26 ش شريف -

913 - ينابيع التصميم Design Springs شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    52997 ورقم قيد  191857    مركز عام  عن المقاولت العامة  اعداد التصميمات الهندسية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 10 عمارات اللوتس - التسعين الجنوبى - القاهرة الجديدة - أول -
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914 - جى اس لدارة العقارات JS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    52998 ورقم قيد  191858    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة والصيانة ومكافحة اللفات 

والحشرات للمبانى والمنشات.  إدارة الصول العقارية.  تقديم خدمات التمريض المنزلى ورعاية كبار السن.  

تجارة وتوريد الوجبات الجاهزة.  إقامة وتنظيم الحفلت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 55 شارع مكرم عبيد - برج أ - 

الدور الرابع - مدينة نصراول - -

917 - دي دي سي انترناشونال للمنظفات والمطهرات D.D.C INTERNATIONAL شركة  رأس مالها 

15,005,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53006 ورقم قيد  191861    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل والمنظفات والمطهرات  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 103 - فيل 

7 - حي الياسمين - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول -

918 - الباسل فاشون شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53008 

ورقم قيد  191862    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ملبس الطفال  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 5ش عمر بن 

الخطاب -
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919 - سفير التفوق التكنولوجي شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

53009 ورقم قيد  191863    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  * انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الوحدة المكتبية رقم 3 - شقة رقم 2 - بشركة وورك براند - 24 ش الشهيد مصطفى 

رياض -

المنطقة الولى -

920 - يوليا لفندا للتجميل YULIIA LAVANDA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53012 ورقم قيد  191864    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعنايه بالشعر والجسم والبشره والظافر ) بيوتي سنتر ( دون اجراء عمليات جراحيه  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر 

الحمر عماره 10 - محل 1013 -1014  بالدور الرضي - المنتجع البريطاني - الكوثر -

921 - راحة لخدمات التنظيف ومكافحة الفات RAHA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53024 ورقم قيد  191867    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة للمبانى 

والمنشات وتجميع القمامة.  - مكافحة القوارض والحشرات  التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 عمارات 

التوفقية - الحى الثامن -
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922 - جي ام اس للستشارات العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53026 ورقم قيد  191868    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  - التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات)عدا الكحولية(.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش الشهيد 

مصطفي رياض - المنطقة الولي -

923 - ليبينتكس للمقاولت والتجارة العامة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    53027 ورقم قيد  191869    مركز عام  عن المقاولت العامة  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التصدير  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 24 عمارات العبور -

924 - النارية للتوريدات والمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    53028 ورقم قيد  191870    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت العامة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1ش المصانع - خلف حديقة بدر - جسر السويس -

925 - كارنا للسيارات carna automotive شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53029 ورقم قيد  191871    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانةالسيارات.  - بيع قطع غيار السيارات.  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  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة بدروم وارضى واول فقط بالقطعة رقم 106 -بناحية المنطقة الصناعية-القاهرة الجديدة-

الورشة الحرفية -منطقة اللف مصنع -قسم التجمع الثالث -
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926 - نوفا للمجوهرات NOVA DIAMONDS شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53035 ورقم قيد  191874    مركز عام  عن تجارة المشغولت الذهبية 

والمجوهرات بكافة انواعها.وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة صك 

الدمغة و الموازين  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مول  MAR.V بقطعه 33 المستثمرين الشمالية - ليلة كومبوند -

928 - ادفوكاسي للستشارات الدوائيه Advocacy for pharmaceutical consultancy شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53083 ورقم قيد  191876    مركز عام  

عن تقديم الستشارات على الخص استشارات اليقظه الدوائيه و استشارات تسجيل الدويه )فيما عدا الستشارات 

القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

اعداد الدراسات والبحاث العلميه والقتصاديه والتسويقيه والسوقيه  اقامه وتنظيم الندوات و المؤتمرات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 26 ش جمال دويدار - المنطقه الثامنه -

929 - أر زد جروب لتجارة وتوريد مستحضرات التجميل  R Z GROUP شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53085 ورقم قيد  191877    مركز عام  عن 

تجارة وتوريد مستحضرات التجميل .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 134 ش خلوصى -

945 - هوى الشام ديب كبور و شريكه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53236 ورقم قيد  191894    مركز عام  عن تجهيز وفرش وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  تجاره المواد الغذائيه 

و الدوات الكهربائيه ومستلزماتها.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عقار 8310 -ش حسن العظم بجانب قطعه 1810 الدور الرضى -
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927 - شركة موسوعة الطب Medical Wikipedia شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    53059 ورقم قيد  191875    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  إعادة الهيكلة الدارية للشركات.  تجارة وتوزيع 

الطعمة العضوية واطعمة الحيوانات وتصنيعها لدى الغير.  تقديم خدمات المعايرة والقياس للمواد الكيماوية 

والجهزة الطبية واجهزة المعامل الصيدلنية والمعامل الطبية.  ادارة الصيدليات.  تسويق المنتجات بكافة 

انواعها.  تقديم الستشارات البيئية والدارية والتسويقية والصيدلنية وفى مجال التنمية المستدامة ومجال الصحة 

العامة وفى  مجال الجودة الصحية وانظمة مكافحة العدوى )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية 

.  ادارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  إقامة وتشغيل وادارة العيادات الطبية المتخصصة.  السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما 

يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  إعداد وادارة برامج 

الرعاية المنزلية لكبار السن.  التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 140 شارع السيد 

الميرغنى -

930 - المجد للتوصيل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53104 

ورقم قيد  191878    مركز عام  عن - النقل البرى للركاب والبضائع بإستخدام تكنولوجيا المعلومات )عدا 

النقل السياحى(  - توصيل الطلبات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  إقامة وتشغيل وإدارة المخازن )عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش 101 -
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KG Egypt For Hotel Establis hments  931 - كيه جى ايجيبت لدارة المنشات الفندقية

Management شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53157 

ورقم قيد  191879    مركز عام  عن إدارة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية.  ادارة الفنادق العائمة القائمة بالفعل والسابق الحصول على ترخيص لها من الجهات المعنية.  تأجير 

الوحدات السكنية والفندقية بنظام اقتسام الوقت )تايم شير(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القصر الشقة 115 - مبنى 1 من 

المشروع السكنى شارع معبد الكرنك

932 - محمد صالح للتجارة العامة MOHAMMED SALEH شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   24-08-2022 برقم ايداع    53218 ورقم قيد  191880    مركز عام  عن تقديم وبيع العصائر 

والمشروبات عدا الكحولية.  -اقامة وتشغيل كوافير رجالى وحريمى.  -تأجير السيارات )فيما عدا التأجير 

التمويلى وليموزين(.  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 شارع سعيد ذو الفقار - 

المنيل -

933 - بينجوو المشد للتوريدات العمومية وادارة المشروعات شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53220 ورقم قيد  191881    مركز عام  عن التوريدات العمومية  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الغربية ش حضانة السندباد - طنطا - سبرباي -

934 - لجويا لتجارة الحلويات Lagoia For Sweets Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53221 ورقم قيد  191882    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

وتوريد الحلويات بكافة انواعها والمواد الغذائية والمخبوزات من عجين ودقيق والتصنيع لدى الغير لكل ما  سبق.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 7 ش السيد مازن - طه حسين - النزهة الجديدة -
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935 - الفرو أسيوية للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53223 ورقم قيد  191883    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 99 ش هارون الرشيد -

936 - رولينج وان للستثمارRolling One For Investment شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53224 ورقم قيد  191884    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن بجميع انواعها واشكالها.  - تجارة 

الجمله و التجزئة للمنتجات الحديدية والصاج )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 1 - الدور الرضى - بلوك 15035 ق 

16 - الحى السابع -

937 - الجريدلى للمقاولت والتجارة شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53225 ورقم قيد  191885    مركز عام  عن المقاولت العامة وعلى الخص مقاولت اعمال الكهرباء.  

التوريدات العمومية وعلى الخص التوريدات الكهربائية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

تسويق المنتجات بكافة انواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع نهرو - الميريلند -

938 - ام اس دابليو للمقاولت العامة M . S . W شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53226 ورقم قيد  191886    مركز عام  عن المقاولت العامة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 5 - العقار 74 - حى النرجس - القاهرة الجديدة - أول -
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939 - ام اس ام بى للمطاعم M S M B For Food شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53227 ورقم قيد  191887    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة وتأجير 

المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية(  وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواى.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -ادارة 

وتشغيل محلت الحلويات  - تقديم خدمات الكاترينج  -اقامة وتنظيم الحفلت العامة واستغلل العلمات التجارية 

)فرنشايز( وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  والقرارات السارية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 166 ش التحرير - باب اللوق -

940 - اس كيو ام للستشارات الهندسية SQM Engineering Consultancy شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53228 ورقم قيد  191888    مركز عام  عن - 

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - إعداد 

التصميمات الهندسية.  - الشراف على تنفيذ المشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 5158 الدور الرضي - 

المجاورة الخامسة - مدينة المعراج - خلف كارفور المعادي -

941 - انكانتو لدارة المحلت التجارية Encanto شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53229 ورقم قيد  191889    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - إدارة 

المحلت التجارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر شقة 1 - عقار رقم 212 تقسيم الكوثر - بجوار بنك التعمير والسكان -

942 - برينتيما للطباعة والإعلن PRINTIMA PRINTING AND ADV شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53233 ورقم قيد  191891    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مطبعة:  -لطباعة الكتب وتيبو واوفست والروتو والفليسكوجرافير وصناعة وطباعة الكرتون 

المضلع والكراس والدوات الكتابية  وورق الحاسب اللى.  -لقص وتحويل الورق وفصل اللوان  -لتعبئة 

وتغليف وتجليد الكتب.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 

) 108 ( الكائنة بالدور الرضى عقار رقم 2 - عمارات اول مايو - طريق

النصر -
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943 - النجاح للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53234 ورقم قيد  191892    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1/5- تقسيم الشطر الول ب -

944 - جى ام اس للخدمات الطبيةGMS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53235 ورقم قيد  191893    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها  اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية. بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من 

الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع الهرام -

946 - زالو للحلول الدارية ZALW شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53237 ورقم قيد  191895    مركز عام  عن -اصدار نشرات غير دورية.  - الوساطة في انهاء  

الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية .  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  -إقامة و تنظيم المعارض فيما عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  -أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص  من الجهات المعنية  -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 103 - خلف الجامعة المريكية بجوار مول 

سبوت - منطقة 37 - القاهرة الجديدة - أول -

947 - آل محمد هاشم للتوريدات العمومية والمقاولت والستثمار العقاري شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53238 ورقم قيد  191896    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  

المقاولت العامة  الستثمار العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش النصر - مدخل السويفي -
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948 - طاولة ع اللبناني Tawla Ala Lebnany شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53239 ورقم قيد  191897    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم المأكولت والمشروبات )عدا الكحولية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 9 - بالدور الرضي - 

عقار رقم 17 - ابراج عثمان -

951 - ريتمو أباريل للتجارة العامة Ritmo Apparel شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53242 ورقم قيد  191900    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  التسويق اللكترونى.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات الشركة الكويتية - المعادى الجديدة -

949 - تانجرين للطاقة شركة  رأس مالها 1,050,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53240 ورقم قيد  191898    مركز عام  عن  أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  - تصميم أو إنشاء أو 

إدارة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

-إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت.  -المشروعات 

التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.  -

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات  المعنية.  -اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون.  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  -إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه لللواح الطاقة الشمسية وذلك 

بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية.  أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه  للستصلح والستزراع.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :  - تسويق وتأجير الواح الطاقة الشمسية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 ش النادي -
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950 - هوملى للحلول المتكاملة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53241 ورقم قيد  191899    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - تقديم خدمات الدفع 

اللكتروني  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش دكتور عمر الدسوقى من طه حسين -
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952 - ايه دبليو دى بناء للستيراد والتصدير والتوريدات EWD Benaa شركة  رأس مالها 

2,500,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53243 ورقم قيد  191901    مركز عام  عن 

المقاولت العامة.  - مقاولت اعمال المباني المتكاملة واعمال الساسات والعمال التكميلية التخصصية.  - 

مقاولت صيانة المبانى والكبارى .  -مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشات والمصانع 

والمباني واعمال المصاعد والسللم والمشايات .  مشروعات وصناعات تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

وأنظمة الحاسبات وتطويرها وانظمة كاميرات المراقبة وأنظمة  تنظيم ومراقبة الطرق المرورية وأمن وسلمة 

الطرق وأنظمة النقل الذكية  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  بيع وتداول وتوريد وتركيب وتشغيل البرمجيات والحواسيب والشبكات والتطبيقات وكذا توريد 

كافة المستلزمات والمعدات  والدوات المرتبطة والمكملة لممارسة نشاطها .  تقديم الستشارات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات والمجالت الدارية والقتصادية والمالية)فيما عدا الستشارات  القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن  الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق  رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  - تقديم خدمات الدعم الفني في مجال غرض الشركة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية .  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  الشراف على تنفيذ 

المشروعات  - إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 41 - هليوبوليس 

جاردنز - الدور الول - شيراتون -

953 - البريطانية للتنمية المستدامة BSD شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53244 ورقم قيد  191902    مركز عام  عن إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إعداد الدراسات في 

مجال التنمية المستدامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 105 - الدور الرضي - عقار رقم 2 - عمارات اول مايو - 

طريق النصر -
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954 - بيوتي سنتر بان تي BAN THAI شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53245 ورقم قيد  191903    مركز عام  عن تشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالشعر 

والبشرة والجسم والظافر " فيما عدا اجراء العمليات الجراحية"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم UPA8 -بالطابق 

البيزمنت - مول O1 -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

955 - ميجا للتسويق اللكتروني شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53246 ورقم قيد  191904    مركز عام  عن التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 303 كايرو 

بيزنس بلزا - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

-

956 - سينك للتسويق العقاري Sync Real Estate Marketing Company شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53247 ورقم قيد  191905    مركز عام  عن - 

التسويق العقاري  - المقاولت العامة والمتخصصة  - مقاولت التشطيبات  - التوريدات العمومية  - توريد مواد 

البناء  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم المعارض )عدا السياحية( 

والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 111 ش السيد الميرغني -

957 - ساران لتسويق وادارة المشروعات العقارية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53248 ورقم قيد  191906    مركز عام  عن التسويق العقاري  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 - مدخل 1 - بلوك 49 - شارع البخاري - 

الحي السابع -

Page 326 of 1587 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

958 - تى اى اكس للتجارة Tix Trading شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53249 ورقم قيد  191907    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - عماره 5 - المحلية الثانية - المنطقة 

الرابعة - التجمع الثالث -

959 - فوتين للتنمية العمرانيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53252 ورقم قيد  191908    مركز عام  عن انشاء وتملك وادارة وبيع وتاجير المولت التجارية والوحدات 

العقارية وتملك الوحدات السكنية  بيع وشراء مواد البناء وحديد التسليح  التوكيلت التجاريه والتصدير تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية  ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من  الجهات المختصة 

وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  تخطيط وتنمية المناطق العمرانيه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج التوحيد 

ناصية شارع احمد البنا مع شارع مؤسسة الزكاة كفر الشرفا امام التوحيد والنور

الدور الول شقة 1 -

960 - اونلي تو للتسويق العقاريONLY TWO FOR REAL ESTATE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53253 ورقم قيد  191909    مركز عام  عن 

التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ة 76 شارع العباسية - ميدان عبده باشا - العباسية

961 - مزيان للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53254 ورقم قيد  191910    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 269 شمال 

الشويفات-التجمع الخامس-القاهره الجديده -
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962 - نورمز للتطوير العقاريNorms Developments شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   24-08-2022 برقم ايداع    53255 ورقم قيد  191911    مركز عام  عن الستثمار والتطوير 

العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 38 ش الدكتور عبد الحى حجازى -الحى الثامن -

 GREEN PEAKS FOR BUSINESS INVESTMENT 963 - القمم الخضراء للستثمار التجارى

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53256 ورقم قيد  191912    

مركز عام  عن اقامه و تشغيل المراكز التجاريه  التسويق اللكترونى عبر النترنت  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 57 المنطقه السادسه- الشروق -

964 - كربونى للتكنولوجيا المالية والبيئية carboni ESG Fintech technologies شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53257 ورقم قيد  191913    مركز عام  عن - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات وانظمة الذكاء الصطناعى بمختلف 

أنواعه  والنظمة الخاصة بالتكنولوجياالمالية .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  - اعمال 

التوصيف والتحليل و قياس النبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة للغير.  - اعمال التصميم واعمال تقييم برانج 

وخطط وتقارير الستدامة.  - اعداد وتقديم الدراسات والبحاث الخاصة بتقييم الثر البيئى والمجتمعى لبرامج 

تمويل المنح والنشطة  المختلفةللشخاص والجهات المختلفة فى مختلف القطاعات .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 ش طلعت 

حرب-الدور الثانى-وسط البلد -

965 - ريم سعد للتصميمات Reem Saad Designs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53258 ورقم قيد  191914    مركز عام  عن - اعداد التصميمات الهندسيه  - 

تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - المقاولت 

العامه والمتخصصه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 51 ش النزهه - شقه 1 - الدور الرضي -
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966 - أحمد الكيلنى للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53260 ورقم قيد  191915    مركز عام  عن التوريدات العمومية على الخص توريد المستلزمات 

الطبية )فيما عدا الدوية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش الجمال - حدائق شبرا -

967 - سيزونز ميكس للصناعات الغذائية SEASONS MIX شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53263 ورقم قيد  191916    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  تجاره الجمله والتجزئه للمواد والمنتجات الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017 

:   التجارة اللكترونية    تصنيع المنتجات الغذائية لدى الغير وتوريدها.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش احمد فهيم - الحى السابع -

968 - سى تشوان للمقاولت SI CHUAN CONTRACTING COMPANY شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53265 ورقم قيد  191917    مركز عام  عن 

المقاولت العامه  التوريدات العموميه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش ابو سمره - من ش فرج يوسف - منشيه 

السادات -حدائق المعادى -
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969 - ام اس ام لنتاج المحتوى اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53268 ورقم قيد  191918    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شرق التوستيراد - المعادى الجديده -

970 - بوليفارد جروب لصناعة السترتش Boulevarde group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   24-08-2022 برقم ايداع    53269 ورقم قيد  191919    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع السترتش  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع عثمان ابوسريع عيسى -

971 - الفيروز للرى الحديث شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53270 ورقم قيد  191920    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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.  

إقامة المزارع السمكية .  تربية الخيول  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تجاره الجمله والتجزئه المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي 

المخصصة  للستصلح والستزراع.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 7 عمارة 102 اسكان شباب مبارك 7م -

Page 330 of 1587 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

m t n k advertising  973 - ام تى ان كى للتوريدات العمومية وخدمات ومستلزمات الدعاية والعلن

services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53285 ورقم قيد  

191932    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التوريدات 

العمومية  - تجارة وتوريد مستلزمات الدعاية والعلن  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش - محمد سلمه- شقة 4 

بدور الول فوق الرضى -

974 - مرزوق للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53413 ورقم قيد  191938    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 16 - مجاورة 4 - منطقة 

5 - امتداد مايو -

979 - العبير ايجيبت للورق والكرتون شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53421 ورقم قيد  191943    مركز عام  عن تجارة وتوزيع ورق الدشت والكرتون والبكر  

التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية الدور الول - 14 شارع عمرو بن العاص - من الترعة التوفيقية - الخصوص -
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972 - اوت جرينز للهيكله الداريه و الفنيه للمصانع Outgreens شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53271 ورقم قيد  191921    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بكافة انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتركيب وتجميع وحدات الطاقة الشمسية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والسماد العضوي "

كمبوست" والسماد من اصل حيواني  - اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات الغذائية والزراعية  - أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  اقامة او 

تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  - إقامة أو إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ,  وفقا 

للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - 

إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.   

- إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها.  تجاره الجمله والتجزئه للخردة والسمدة بكافة انواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة وفضلت النشطة 

النتاجية والخدمية والتخلص المن من المخلفات بكافة  انواعها  - النقل البرى والتداول لجميع انواع المخلفات  

ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( 

والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  - التصنيع لدى الغير  - توريد اللت والمعدات 

والماكينات والصناديق الخاصة بالقمامة والمخلفات والخردة والسمدة  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - تقديم الستشارات والدراسات البيئية)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش 159 -
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975 - تويت فارماTweet Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53414 ورقم قيد  191939    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع ابراهيم الشواربى متفرع من شارع محمد كامل حسين 

- النزهه الجديده -

976 - ديمورا للتجاره Damura شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53416 ورقم قيد  191940    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات 

العمومية  التوكيلت 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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش اللواء لبيب الشاهد-الدور الرضى -
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977 - لينز سوليوشنز لمشروعات البحث العلمى Liens Solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53419 ورقم قيد  191941    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم 

و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها 

.  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات  6- المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  7- مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  8- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  9- إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  10 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  11 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  

12 - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  13 - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات 

العمومية.  - التسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 168 البنفسج 10 - التجمع الول -

ACCURATE EG FOR CONSTRUCTION  978 - اي جي اكيوريت للعمال الهندسية المتكاملة

ENGINEERING شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53420 ورقم قيد  191942    مركز عام  عن التصنيع لدى الغير للمستلزمات الكهربائية واجهزة الضاءة  

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  صيانة الجهزة الكهربائية واعمدة النارة  تقديم الستشارات 

الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 عمارات 

ميلسا - امام سيتي ستارز - بجوار مسجد القوات المسلحة -
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980 - بوبينا للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53422 ورقم قيد  191944    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - توريد جميع انواع 

الورق والكرتون وجميع انواع البلستيك و الملبس والقمشه و الدوات الكهربائيه و ادوات  السباكه و الدوات 

المكتبيه و توريد قطع غيار السيارات و المعدات و العدد والدوات جميع انواع المواد الخام و اجهزة  الكمبيوتر 

ومستلزماتها و اجهزة المحمول و انواع الخشب و الثاث المعدني والخشبي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 1 ش الشال -

981 - سيما للتشييد SIMA Construction شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53423 ورقم قيد  191945    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4عمارات رامو -شقه رقم 4-الدور 4-مدينة نصر اول -

982 - فاندا مينتال للتدريب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53424 ورقم قيد  191946    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شارع الوحدة 

المحلية - بجوار الوحدة المحلية - محلة مرحوم -

983 - عماد عبدا المحمود وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53432 ورقم قيد  191953    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه 

للسفنج والمواد اللصقة والمفروشات بجميع أنواعها والمخدات والفايبر والمنتجات البلستيكية  بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  * نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصنيع لدى الغير  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 

شقة 16 - عمارة 3 - السكان القومي -
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984 - تي ام لحلول أنظمة الشبكات TM Solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53434 ورقم قيد  191955    مركز عام  عن - توريد وتركيب شبكات 

الحاسب اللي  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إقامة وتشغيل 

وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي  ترخيص من 

الجهات المعنية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 16 - بالعمارة رقم 32 - مساكن التعاونيات - شيراتون المطار -

985 - ذا اديوكيتور the Educator شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    53435 ورقم قيد  191956    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  - التعليم عن بعد .  -التجارة العامة  -الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية  

تقديم الستشارات فى مجال التعليم)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 7 شارع مختار حسين - هليوبوليس -

986 - بيج بي للتسويق الرقمي وإقامة الحفلت Big B for Digital Marketing and Events شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53436 ورقم قيد  191957    مركز 

عام  عن - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - تسويق المنتجات  - التسويق العقاري  - اقامة وتنظيم الحفلت 

العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - عمارة 97 - شارع عبدا نعيم - النرجس عمارات -

987 - ال اتش اتش ديجيتال ماركتينج L.H.H DIGITAL MARKTING شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53438 ورقم قيد  191958    مركز عام  عن - 

الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - اقامه و تشغيل مطبعه  -- تقديم الستشارات 

الداريه و التسويقيه )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  

ولئحته التنفيذية(  - اعداد التصميمات الجرافيك  -اعداد الدورات التدريبيه  -استغلل العلمات التجاريه ) 

الفرانشيز (  - تسويق المنتجات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش شركس حلمى -

Page 336 of 1587 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

988 - طارق للمشروبات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

53444 ورقم قيد  191960    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة الكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات الباردة والساخنه )عدا الكحولية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية مول كروس تن طريق مصر اسماعيليه 

الصحراوى الكيلو 52 بجوار هايبر وان-العاشر من

رمضان

989 - كاربوبرايت لنتاج الفحم CARBOBRIGHT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    53496 ورقم قيد  191962    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم المضغوط من قشور جوز الهند و الفحم النباتى  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خطوط الفحم المضغوط  تجاره الجمله و التجزئه لمستلزمات الرجيله ) الشيشه ( بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية  والمناطق خارج الوادي القديم   نشاط خارج ق 72 :  التصدير  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه مكتبيه رقم B7 -بالدور 

الرضى عقار 6- ش محمد النادى -

990 - هاندل لخدمات النقل والتخليص الجمركي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53497 ورقم قيد  191963    مركز عام  عن التوريدات العمومية  - التوكيلت التجاريه  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضة  - الشحن البحرى والتفريغ للبضائع والنقل البحرى للبضائع  

- النقل البري الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري 

للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  -التخليص الجمركى  

-التعبة والتغليف للبضائع لدى الغير  -التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - عمارة 2003 -عمارات الضباط - 

مدينه نصر اول -

991 - بريانستون لوجستيكس BRYANSTON LOGISTICS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   24-08-2022 برقم ايداع    53511 ورقم قيد  191966    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى و 

الدولى للبضائع  تقديم الخدمات اللوجيستيه من تفريغ البضائع  و ل يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب و 

البضائع ) الداخلى الدولى( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى  او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين و استخراج الترخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  و الدولى  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مبنى 334 - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس
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992 - القدوة للستثمار العقارىALQUDWA INVESTMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53581 ورقم قيد  191968    مركز عام  عن التطوير والستثمار 

العقارى.  إقامة وتشغيل وادارة المراكز التجارية والدارية.  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية.  شراء وتملك الراضى والبناء عليها.  إدارة الصول العقارية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 4 - بلوك 28 - شارع اسماعيل وهبة - المنطقة التاسعة - شقة 202 - الدور 2-

993 - إي ام ام جروب للتسويق العقاري I M M GROUP ESTATE MARKETING شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53582 ورقم قيد  191969    مركز عام  عن 

التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - ورك براند work brand -في 24 شارع الشهيد مصطفى رياض 

- المنطقة الولى -

Gotrade for Metal Industries and  994 - غوتريد للصناعات المعدنية وتصنيع خلطات الخرسانة

Concrete Mixers Manufacture شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53583 ورقم قيد  191970    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المقطورات 

وأنصاف المقطورات والتنكات وخلطات الخرسانة وسيارات الطفاء وإصلح  وصيانة وتصنيع وتجهيزات 

النقل  التوريدات العمومية والميكانيكية  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  المقاولت العامة  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 13 أ ش الحسن - شيراتون المطار -

995 - جافا للتسويق العقارى Java For Real Estate شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53584 ورقم قيد  191971    مركز عام  عن التسويق العقارى.  التوريدات 

العمومية.  توزيع المواد الغذائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 ش راتب باشا - الحلمية الجديدة -
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996 - زا رايت بيفوت بلس للستشارات العقاريه the right pivot plus شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53585 ورقم قيد  191972    مركز عام  عن التسويق العقارى  - 

تقديم الستشارات العقاريه )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته  التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش الفريق محمود شكرى -كبرى القبه -

997 - دى ام اتش للمقاولتDMH For Construction شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53588 ورقم قيد  191973    مركز عام  عن توريد مواد البناء.  المقاولت 

العامة.  استغلل المحاجر.  الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق  فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 178 البنفسج عمارات - التجمع الول -

998 - إلكتروسيس للتعمير Electro sys شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53589 ورقم قيد  191974    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  

التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مقاولت 

التشطيبات والديكور  تصميم وتنفيذ وتركيب اعمال الكهروميكانيكا المتكاملة وصيانتها  - تصميم وتنفيذ وتركيب 

انظمة السوفت الوير المتكاملة وصيانتها  - تصميم وتنفيذ وتركيب معدات واجهزة الطاقة الشمسية المتكاملة 

وصيانتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 34 - عمارة 265 - كومباوند جاردينيا -

999 - كينجيز مان للستشارات العقارية Kings Man Real Estate شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53590 ورقم قيد  191975    مركز عام  عن بيع وايجار وشراء 

وصيانة الوحدات العقارية )فيما عدا التأجير التمويلى(.  التسويق العقارى.  تقديم الستشارات العقارية )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 75 شارع عبدالعزيز فهمى - 

سانت فاتيما - النزهه -
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1000 - عساف للستشارات العقارية Assaf For Real Estate Consultancy شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53591 ورقم قيد  191976    مركز عام  عن 

التسويق العقارى.  الوساطة العقارية.  تقديم الستشارات العقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 202-

5 ابراج بدر - الطريق الدائرى - مدينة زهور المعادى -

1001 - اس ام لخدمات التعدينS.M شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53592 ورقم قيد  191977    مركز عام  عن - التنقيب عن الخامات التعدنية والمعادن واستخراجها 

والتجهيز والستخلص والتقطيع لدى الغير للخامات التعدينية  -اسغلل المناجم والمحاجر  -المقاولت العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر شقة 2 عمارة 12 شارع العمارات - شلتين -

1002 - تربيانتو للسياحه البيئيه TRIPIANTO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53593 ورقم قيد  191978    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال 

يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  

اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - 

المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم.  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات 

الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص 

بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  - السياحة البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع 

البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية 

المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  : نشاط خارج ق 72  الوساطه فى انهاء الجراءات امام الجهات 

الغير حكوميه  تنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحيه و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 5587 - الدور الرضى - الحى الرابع - الهضبه الوسطى -
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1003 - ابلتى للتوريدات العموميه Ability شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53594 ورقم قيد  191979    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية الدور الول 17 شارع غالى -

1004 - فيموتسى للتوريدات Vemotsi شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53597 ورقم قيد  191980    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة الملبس الجاهزة  -اقامة وتشغيل اتيليه لعرض وبيع الملبس  -اعداد التصميمات الخاصه 

بالزياء  -اعداد الدورات التدريبيه  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 بالممر -عماره رقم 

9 ش 151 -

1005 - الفنان للتطوير الزراعى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53601 ورقم قيد  191981    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  تجارة وتسويق السمدة الكيماوية والمواد والمستلزمات الكيماوية بجميع انواعها والمخصبات 

الزراعية بجميع انواعها  ومبيدات مكافحة الفات الحشرية الزراعية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 5 أ مساكن الزهور الستثمارى -

1006 - توتش استيتيك للتجميلTOUCHE Esthetique شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53605 ورقم قيد  191982    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة والظافر )بيوتي سنتر( دون اجراء عمليات جراحية  - تنظيف البشرة  - 

الرسم على الجسم )تاتو(  - ازالة الرسومات على الجسم )تاتو(  - اعداد الدورات التدريبية في مجال تجميل 

السيدات  الستيراد 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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 أ شارع المؤرخ محمد رفعت -

Page 341 of 1587 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

1007 - بومرانج للستشارات التسويقيةBOOMERANG CONSULTANTS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53609 ورقم قيد  191983    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات للحاسبات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - التصالت وخدمات النترنت  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 309 - الحي الخامس عمارات - المنطقة الثالثة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

- أول -

1008 - تالنت بارتنر للحلول الدارية Talent Partner شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53610 ورقم قيد  191984    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية وفي 

مجال الموارد البشرية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 103 - خلف الجامعة المريكية - بجوار مول 

سبوت - منطقة 37 - التجمع الخامس -

1009 - ارافيل للنتاج الفني Aravel شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53611 ورقم قيد  191985    مركز عام  عن النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه 

و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و  كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت - 

ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 بوابة 15 - كمبوند جولدن 

جيتس -

AL MOHEET ALZAHABY TRADING  1010 - المحيط الذهبى للستثمار التجارى

INVESTMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53613 

ورقم قيد  191986    مركز عام  عن اداره المراكز التجاريه . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا التوريدات العمومية . التصدير . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عنبر 3 اسماك- سوق العبور
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1011 - اى ام دبليو للخدمات البترولية IMW Petroleum services شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53614 ورقم قيد  191987    مركز عام  عن تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال 

المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  التوريدات العمومية  المقاولت العامة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 142 - الياسمين 8 - التجمع الول - -

1012 - بارجو مصر للحلول الذكيه PARGO EGYPT SMART SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53615 ورقم قيد  191988    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  التجاره اللكترونيه عبر 

النترنت  تقديم الخدمات اللوجيستيه من الشحن و النقل البرى للبضائع  و ل يتم مزاوله نشاط النقل البرى 

للركاب او البضائع ) الداخلى و الدولى ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر  المصرى او خارجه ال بعد 

سجل الناقلين و استخراج الترخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى و الدولى  

تقديم خدمات الدفع اللكترونى  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تحصيل الفواتير  استئجار 

المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 ش 254 - دجله المعادى -
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1013 - التيميت سوليوشنز كومباني لتقنيه المعلومات Ultimate Solutions Company شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53617 ورقم قيد  191989    مركز عام  

عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية 

.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 66 اللوتس الجنوبيه - المنطقه 8 - التجمع الول - -

1014 - معله فودز اند هوسبيتلتي للتجارة Malla Foods And Hospitality  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53618 ورقم قيد  191990    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمخبوزات بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل محلت 

ومنافذ بيع للمنتجات الغذائية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير السمنتية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 355 منطقة 

المستثمرين الجنوبية - عائلي 1 - التجمع الخامس -
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1015 - الملكية للسكان و تشييد البناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53619 ورقم قيد  191991    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء) فيما عدا خام السمنت( وتقطيع رخام  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  - 

مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  - إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  - إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وأنفاق السيارات 

وإدارتها واستغللها وصيانتها.  - انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها.  - 

انشاء محطات تموين السيارات .  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة من خارج قانون 72 :   التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم 

التزام الشركة  بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , مع عدم تمتع  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 3 - عمارة 13 - شارع محمد مهدى - الحى العاشر -

1016 - عبدالباسط لسحب وتصنيع السلك الحديدية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53620 ورقم قيد  191992    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لسحب 

وتصنيع السلك الحديدية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شارع مصرف اسكندر - بجوار شركة الوفاء للسوست - الطريق 

البطئ - ميت نما -

1017 - باتير لكماليات السيارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53621 ورقم قيد  191993    مركز عام  عن تجارة كماليات واكسسوارات السيارات.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 22 شارع دمشق - روكسى -
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 FPI Management & Consulting Services 1018 - اف.بي.أي للخدمات الدارية والستشارية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53622 ورقم قيد  191994    

مركز عام  عن   - تقديم الستشارات في كافة المجالت ومنها الستشارات الدارية وفي مجال الموارد البشرية 

والتخطيط )فيما عدا  الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات  المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تقديم خدمات الدعم الفني 

للمشروعات  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.  - حفظ وأرشفة الوثائق اللكترونية.  - نقل وتداول البيانات  التجارة العامة والتوزيع 

والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 31 - برج 2 فاخر - ابراج عثمان - بجوار 

مستشفى القوات المسلحة -

1019 - اتش ام سى للتوكيلت التجارية HMC For Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53643 ورقم قيد  192007    مركز عام  عن 

التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التوريدات العمومية.  

تجارة وتأجير السيارات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 ش على امين - امتداد مصطفى النحاس -

1020 - سيف ا محمد فتح ا ابراهيم جعاره وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53651 ورقم قيد  192008    مركز عام  عن -انشطة 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   تصدير المنتجات الزراعية.  - مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 

1, 2 - عقار رقم 17 - شارع احمد ماهر - بجوار مديرية امن القاهرة -

1021 - همزة هلند للتسويق العقاري Hamza Hiland Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53668 ورقم قيد  192010    مركز عام  عن 

التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 101 - الحي الخامس - المنطقة الولى - التجمع الخامس -
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1022 - بى ام جى للخدمات الطبية وإدارة المستشفيات شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53688 ورقم قيد  192011    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  اقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه 

علجية أو طبية  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل المراكز 

الطبية التشخيصية أو العلجية بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو 

العلجية او التشخيصيه لها   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  تقديم خدمات الرعايه الطبيه المنزليه 

للمرضى وكبار السن  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عقار 164 المطراوى -

1023 - مصنع ار دى لتصنيع الحلويات R D شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53724 ورقم قيد  192012    مركز عام  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الحلويات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية قطعه 12 - بلوك 20016 - قسم العبور - المتداد الغربى -

1024 - الشهبندر للوساطة التجارية ELSHAHBANDR شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53725 ورقم قيد  192013    مركز عام  عن الوساطة التجارية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى - 22 ش محمد النادى متفرع من شارع مصطفى النحاس -

1025 - نيو ويف لتنمية الموارد البشرية NEW WAVE شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53728 ورقم قيد  192014    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة D1 -بالعقار رقم 3 شارع مكرم عبيد -

1035 - رحمى لدارة المطاعم وللمواد الغذائية )ابريتيفو( Aperitivo شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53773 ورقم قيد  192024    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات وتنظيم الحفلت العامه وتقديم خدمات الكاترينج  -تجارة المواد الغذائيه  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 157 الوحدة الدارية بالدور الول شارع 26 يوليو-الزمالك -
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1026 - ايفكت فارما للدوية Effect Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53730 ورقم قيد  192015    مركز عام  عن • انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات  والجهزة الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات 

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى 

الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني).  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها).  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش مصطفى مختار متفرع 

من شارع عمار بن ياسر - الكلية الحربية - الدور الرابع شقة

- 43

1027 - مكان لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53731 ورقم قيد  192016    مركز عام  عن ادارة الصول العقارية  ادارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  ادارة الصيدليات  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى .  

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 3 الدور الول - 58 شارع عبدا العربى - الحى السابع -
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E SQUARES FOR DIGITAL TRANS  1028 - اى اسكويرز للتحول الرقمى جينيزيس

FORMATION GENIESYS شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53736 ورقم قيد  192017    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع جميع الجهزة الليكترونية والكهربائية واجهزة الشبكات واجهزة التحكم بجميع  انواعها.  1-

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  2- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها 

.  3- انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  4-انشاء وتصميم وتطوير وتوريد وتشغيل 

وصيانة انظمه المراقبه بكافة انواعها واجهزة المعايرة والقياس ونظم  المعلومات الجغرافية.  . مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003   انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  -توريد قطع غيار 

الجهزه الطبية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 ش عطية الصوالحى - عمارة تكنولوجى مول -المنطقة الثامنة -

1029 - دونتاريا لدارة المطاعم Donuteria شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53738 ورقم قيد  192018    مركز عام  عن اقامة وتجهيز وتملك وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -توريدالغذية والمشروبات 

فيما عدا الكحولية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة البافاريا تاون - برج رقم 4 - الدور الرضي - شقة رقم 2

1030 - دار الراشيد للستثمار الصحى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53745 ورقم قيد  192019    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها  اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية. بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من 

الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 شارع الرشيد -

1031 - جو اند اتش للتجارة والتوكيلت GO And H For Trade And Agencies شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53748 ورقم قيد  192020    مركز عام  عن - 

تجارة و توزيع المواد الغذائية.  - التوريدات العمومية.  - التوكيلت التجارية.  * تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش الجراج - مدينة الجندول - خلف مرور عبود -
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1032 - اس للحلول التجارية S BUSINESS SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   25-08-2022 برقم ايداع    53752 ورقم قيد  192021    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والوجبات الغذائية والتيك  اواي " فيما عدا 

المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  توريد الوجبات الغذائية والجاهزة  حق استغلل العلمات التجارية " الفرنشايز"  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 ب - عمارات مصر للتعمير 

- زهراء المعادي -

1033 - ناصر العطيه للستثمار والتنميه الزراعية واستصلح وتملك وبيع وشراء الراضى الصحراوية 

والزراعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53755 ورقم قيد  

192022    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  : انشطة خارج قانون 72  بيع 

وشراء وتملك الراضى الصحراوية والزراعية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 83 أ ش عبدالعزيز ال سعود-المنيل -

1034 - نهضه مصر للمستلزمات الزراعية شركة  رأس مالها 25,000,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53763 ورقم قيد  192023    مركز عام  عن - تجارةالسمدة والمبيدات 

الزراعية والتقاوى والبذور.  - التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 166 ش التحرير - الدور الثانى يمين السلم -

باب اللوق -
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1036 - داود للتنميه و الستصلح الزراعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53776 ورقم قيد  192025    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربيه الخيول  اقامه المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية 

واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خليا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات )النفرتر – شعيرات اللياف الضوئية(.  

اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية والكهربائية.  .BCB اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع البوردات 

غير المطبوعة  : نشاط خارج ق 72  توريد الحاصلت الزراعيه  تركيب و صيانه المصاعد  توريد و تركيب 

و صيانه الجهزه و النظمه المستخدمه فى النشطه الزراعيه  تركيب محطات الطاقه الشمسه و انظمه الرى 

الحديثه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 ش الجلء خلف مسجد داود -

1037 - ادرياتيكا للخدمات اللوجيستيه adriatica logistics services شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53778 ورقم قيد  192026    مركز عام  عن - 

الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع "ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع )الداخلى -  

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص  اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى "  -النقل والشحن البحرى 

للبضائع )عدا النقل السياحى(.  - الشحن الجوى للبضائع.  التوكيلت الملحية  مقاولت اعمال الشغال البحرية  

تقديم خدمات تموين السفن  تقديم الخدمات اللوجيستية من التخليص الجمركى  إقامة وتشغيل وادارة المخازن 

لتخزين البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  التوكيلت 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 .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 عمارات العبور - صلح 

سالم -

1041 - ندا لتصدير وتجارة وتأجير السيارات Nada For Export شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت 

فى   25-08-2022 برقم ايداع    53793 ورقم قيد  192032    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة 

السيارات وتأجير السيارات ) عدا النقل السياحى (والتصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 27 البنفسج 3 التجمع 

الول - القاهرة الجديدة - أول -
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1038 - اوكتوفاوندري للبرمجيات octofoundry software شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53779 ورقم قيد  192027    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش يوسف الجندي - باب اللوق - التحرير -

1039 - هابيتات للتسويق العقاري Habitat شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53781 ورقم قيد  192028    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - الدور 

الرضي - 76 ش عثمان بن عفان - ميدان سفير -

1040 - الشركة الولى للحلول المتقدمة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53790 ورقم قيد  192031    مركز عام  عن - تصميم البرامج اللكترونية الخاصة بإدارة وصيانة 

المبانى وبرامج الحاسب اللى وبرامج البنية التحتية المعلوماتية  - ادارة الصول العقارية  - صيانة المبانى  

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد الدورات 

التدريبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 19 شارع السيد مطاوع -
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1042 - فور بي للمستلزمات الطبيه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53794 ورقم قيد  192033    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسويق وبيع وشراء وتخزين للدويه البشريه 

والبيطريه والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه  والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والخامات 

الدوائية والعلف والعشاب الطبيه والنباتات العطريه واضافات  العلف ومبيدات الصحه العامه والدوية 

المصنعة أو المركبة والمواد الصيدلية الصلبة والسائلة وادوات ومستلزمات  طب السنان ورعاية الم والطفل 

والكواشف المعملية والمبيدات الحشريه والسمده والمطهرات والمنظفات الصناعيه  والكيماويه والغذيه الخاصه 

والمنظفات والمنظفات الصناعية والكيماوية ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد  التعقيم المعملية 

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات  والمصال 

واللقاحات والمحاليل الطبية والجهزة الطبية والمواد الغذائية والبذور والبقوليات والفواكه والخضروات  

والمنتجات الورقية والمناديل الورقية واللومنيوم والورق الحراري وتصنيع وتغليف وتعبئة كل ما سبق لدى 

الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 13 / د تقسيم اللسلكي - المعادي الجديده -

1043 - النرفين للمطاعم و المواد الغذائيه و التجاره شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53799 ورقم قيد  192034    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

تجاره المواد الغذائيه  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينه نصر - الحى العاشر -حى 

الواحه- 37 هيئه النقل العام- امام فرع فودافون - الدور

الول - - -

1044 - شلبى للتوزيع شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53800 

ورقم قيد  192035    مركز عام  عن تجارة وتوزيع السجائر والمعسل ومستلزمات التدخين.  التوكيلت 

التجاريةوتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة دكان رقم 12 سوق اطلس 3 

خلف قسم السلم -

1045 - سكنى للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53801 ورقم قيد  192036    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  مقاولت اعمال 

التشييد والبناء.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التصدير.  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع محمد المهدى من عبدل دراز - ارض الجولف -
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1046 - بداية لكل شئ للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53802 ورقم قيد  192037    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -تجارة الجمله والتجزئة للمواد 

الغذائية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية من الدجاج نصف المطهى مجمد ومبرد ومصنعات اللحوم  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى 

والشيكولته والمعجنات الغذائية  : -انشطة خارج قانون 72  -التصدير  -التوريدات العمومية  -مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 بلوك 1 بالشركة 

المصريه الكويتيه -دار السلم -

1047 - المنير للصناعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53804 ورقم قيد  192038    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات توزيع كهربائية ضغط 

منخفض وحوامل سللم وكابلت وشدادات كابلت وملحقات  كبلت كوس وسرافيل ووصلت وسحب سلك 

نحاس .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 455 - منطقة الصناعات الصغيرة باراضي المنطقة الصناعية - شمال طريق

القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث -

1048 - ايه اتش جى جروب للتسويق العقارى A.H.G Group شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    53812 ورقم قيد  192039    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التسويق 

العقارى.  الستثمار العقارى.  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  

التوريدات العمومية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع 90 جنوبى - فيل 279 - 

الحى الثانى - القطعة الولى - التجمع الخامس -

1049 - محمد حسين اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    53825 ورقم قيد  192040    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 : تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 : المقاولت العامة. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة نموذج 1208 + 1207 الدور الثانى قطعة 

142 منطقة البنوك - القطاع الول - مركز المدينة - القاهرة الجديدة - أول

1050 - عايد لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

53903 ورقم قيد  192043    مركز عام  عن تجارة وبيع وتوزيع مستحضرات التجميل . التصنيع والتعبئة 

والتغليف لدى الغير. التصدير .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 2 - شقة رقم 3 - عقار رقم 104 - المجاورة 

العاشرة
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1051 - اومني برزنت سولوشنز إيجيبت Omnipresent Solutions Egypt LLC شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53907 ورقم قيد  192044    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات الفنية )فيما عدا المالية والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 

الغرفة رقم ) 3( - شقة 17 - الدور الخامس- 17 أ شارع منشأة المهراني - المتفرع من

شارع محمد محمود - أمام الجامعة المريكية - ميدان التحرير -

1052 - ام ايه اس كى للتوريدات العمومية والتصدير MASK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    53988 ورقم قيد  192045    مركز عام  عن التوريدات العمومية  التصدير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش الشرطة بركة الحاج -

1053 - عبدو نقاوه لفساتين الفراح شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

53989 ورقم قيد  192046    مركز عام  عن تجارة فساتين الفراح و السواريه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - 

11 عباس العقاد -

1054 - شركة مركز الماسية للعناية الطبية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    53991 ورقم قيد  192047    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المركز الطبى التشخيصية 

والعلجية بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ناصية عبد ل الرفاعي مع مؤسسة الزكاه -

1066 - فلت للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54018 ورقم قيد  192063    مركز عام  عن التسويق العقارى.  الوساطة العقارية.  التسويق اللكترونى.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الثانى - عقار رقم 52 - شارع الطيران -
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1075 - الصادقين موتورز لتجارة السيارات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54031 ورقم قيد  192073    مركز عام  عن تجارة وبيع جميع انواع السيارات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 6أ شارع الطيران -المحل رقم 4بالدور الرضى -رابعه العدوية -

1055 - بيوصن فارماسيوتيكالBiosun Pharmaceutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    53992 ورقم قيد  192048    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش سليمان عزمي - متفرع 

من ش عبدالحميد بدوي -

1056 - عباس للستثمار الصناعى والتجارى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    53995 ورقم قيد  192049    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزه وادوات 

كهربائيه ومستلزماتها من لمبات الليد ومشتركات كهرباء ومفاتيح كهرباء ووحدات اضاءة داخليه وخارجيه 

ونجف اباليك وكشافات ووصلت )USB( ومقابس كهرباء ومفتاح سلك بريكر -تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات 

الشركة باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 103 بلوك ب,ج 

الكائنة بمنطقة الصناعات الصغيره -
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1057 - عصام عبدالفتاح عبدالحكيم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    53996 ورقم قيد  192050    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكملت الغذائية 

بمختلف أنواعها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 5 - بالقطعة رقم 14007/20 - شارع 

المام البخاري - الحي السادس -

1058 - احمد عادل احمد البربرى وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    53997 ورقم قيد  192051    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  -إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  

المقاولت العامه  *مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شقه بالدور الربع - عمارة النساجون الشرقيون - شارع بركة السبع -
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1059 - طارق عبدالمنعم عطوه شمس الدين وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    53999 ورقم قيد  192053    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت 

والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  • اقامة وتشغيل مصنع للغزل 

والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة بكافة أنواعهم.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت.  • 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  • اقامه وتشغيل 

مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  • اقامه 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية 

والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  • اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  • تربية الخيول.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  • إقامة المراكز التجارية 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  انشاء محطات تموين السيارات بالوقود.  • القيام 

بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  • إقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات.  • ادارة المشروعات.  - مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • انشاء وادارة الملهي الترفيهية للطفال.  • اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت 

والتيك أواي.  • التصدير.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 1 - عقار رقم 5 - محور خدمات الحي السادس -
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1060 - التقنية الشاملة لقواعد البيانات شركة  رأس مالها 450,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54007 ورقم قيد  192056    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - 

مبنى A-مول ويل كير - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس -

1061 - شركة البحر الحمر للتطوير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54009 ورقم قيد  192057    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت صيانه المبانى  -مقاولت 

التشييد والبناء  -مقاولت تركيبات المبانى الجاهزة  -مقاولت اعمال المساحه  -مقاولت شق وتسوية الطرق 

ومد شبكات خطوط المياه والمجارى وتطويرها  -مقاولت اعمال تركيب محطات معالجه المياه  -الشراف على 

تنفيذ المشروعات  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية 

وتوصيلتها  تقديم الستشارات الفنيه والهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء)فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب(  الستثمار العقارى .  -

شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها 

او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او 

تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر 3 ش الحجاز -

1062 - اوجات للمحتوى اللكترونىOJAT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54011 ورقم قيد  192058    مركز عام  عن إنشاء وتملك وتصميم وتطوير وإدارة المواقع 

اللكترونية.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الثالث - قطعة رقم 1171 - تقاطع ش 9 مع ش نادى الشرق للتأمين -

المنطقة الخامسة -
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1063 - سيبرزهب لتكنولوجيا المعلومات Cybershub شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54012 ورقم قيد  192059    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 100 شارع الميرغنى -

1064 - برادفورد للخدمات التعليمية Bradford Company For Education Services شركة  رأس 

مالها 50,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54015 ورقم قيد  192061    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس.  اقامة وتشغيل وادارة مدارس التعليم الفني.  التعليم عن بعد .  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية وتاهيل الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 28 -قطعة 10 -المنطقة 

التاسعة-مدينة نصر اول - -

 AL RAMA FOR TV AND FILM PRODUCTION 1065 - الرامة للنتاج التليفزيوني والسينمائي

شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54017 ورقم قيد  192062    

مركز عام  عن النتاج الفنى والسينمائي والتليفزيوني والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية.  التسويق 

اللكتروني  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  إقامة وتنظيم الحفلت العامة 

والمؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على 

حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية شقة بالعمارة رقم 19 بلوك 16080 - شارع مستشفى فريد حبيب -
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1067 - نظم التحول النموذجي لنظمة تكنولوجيا المعلومات Paradigm Shifting Systems شركة  

رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54019 ورقم قيد  192064    مركز 

عام  عن -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - اعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل بالوسائل اللكترونية.  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

انواعها.  - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  تقديم الستشارات في مجال تطوير حلول 

برامج العمال للشركات)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  .)  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 32 - ق 6 - 

ب 4 - م 9 - مدينة نصر أول -

1070 - ذا جينيز للخدمات العلنية THE GENIES شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54022 ورقم قيد  192067    مركز عام  عن -الدعايه والعلن بكافه الوسائل 

المسموعه والمقرؤه والمرئيه  -تقديم الستشارات فى مجال الدعاية والعلن )فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق 

الماليه وكذا الستشارات القانونيه  والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق  الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق المال  ولئحته التنفيذيه(  -تصميم واداره المواقع اللكترونيه  -

تصميم اللوحات العلنيه  -اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه )فيما عدا المعارض السياحيه( 

بشرط استصدار التراخيص  اللزمه لكل معرض على حده  -التسويق اللكترونى  -الطباعة لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب رقم 4 - بالدور الثالث - من العقار الكائن فى A 303-شارع تريفيوم اسكوير- التجمع 

الخامس -

1071 - سولرى فارما لتجارة وتوزيع واستيراد وتصدير الدوية Solaray Farma شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54023 ورقم قيد  192068    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع واستيراد وتصدير الدوية.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق  فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 5 شارع المنوفية من شارع عباس صالح - ارض الشركة -
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1068 - البستانى للتعمير شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54020 ورقم قيد  192065    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه 

ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  

- تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم  اقامه و تشغيل المراكز التجاريه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المستلزمات الطبيه فيما عد الدويه  7432E6QBGJ1RCDVXKF04 1/5  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المستلزمات الطبيه فيما عد الدويه  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الغذائيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزه و المفروشات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب و الشبابيك و اللوميتال  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الطوب السمنتى و الطفلى فيما عدا خام السمنت  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لفرز و تدريج و تشميع 

و تعبئه و تغليف الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه  التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب 

رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه المياه الغزيه 

و المعدنيه  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  - مشروعات السكان التي يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء 

أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 

لمحدودي الدخل.  - انشاء محطات تموين السيارات  : نشاط خارج ق 72  اقامه و تشغيل مركز لخدمه 

السيارات  المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  - اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة فيما عدا الدويه  - شراء و بيع و تقسيم الراضى بغرض البناء عليها و مدها 

بالمرافق الساسية ) كهرباء – مياه – صرف (  الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .  التسويق العقارى  - الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  

المأكولت و التيك اواى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة فيل 162 ش الشويفات - التجمع الخامس-
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1069 - البستاني للمباني الحديثة شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54021 ورقم قيد  192066    مركز عام  عن : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  - تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات يالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  - إقامة وتشغيل المراكز التجارية يالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل المدارس.  - استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  1- استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط في الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في  الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر.  -النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه:  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص 

بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية.  1( الفنادق ويخوت السفاري والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي, ويشمل التي: -  - إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة, ويخوت السفاري, 

والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل  يزيد إجمالي 

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  - إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع جميع المستلزمات الطبية فيما عدا الدوية.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل 

المعادن.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع المنجات الغذائية.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  

- إقامة وشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك 

واللوميتال.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتي والطفلي فيما عدا خام السمنت.  - إقامة وشغيل 

مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية لجذب رؤوس الموال  

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس 

الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إقامة وشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المياه المعدنية 

والغازية.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  - مشروعات السكان التي يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء 

أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 

لمحدودي الدخل.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -اقامة 

وتشغيل محطة تموين وخدمة سيارات.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  إقامة وتشغيل وإدارة 

المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.  - شراء وبيع وتقسيم الراضي بغرض البناء عليها 

ومدها بالمرافق الساسية )كهرباء - مياه - صرف(  - الستيراد والتصدير.  *تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  - صيانةالمولت التجارية.  - التسويق العقاري.  - الدعاية والعلن يكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.  - إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت 

والمشروبات)عدا الكحولية( والتيك  اواي.  *مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 166 - منطقة 6 - الحي الول - التجمع الخامس -
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1072 - اس . بي . سي للزراعات المتطورة SPC FOR ADVANCED AGRICULTURE شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54026 ورقم قيد  192069    مركز 

عام  عن زراعة المحاصيل الزراعية باستخدام اساليب الري الحديثة  تقديم الستشارات في مجال الزراعة 

باستخدام اساليب الري الحديثة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  اعداد 

التصميمات الهندسية في مجال الزراعة  الشراف على تنفيذ المشروعات الزراعية الموفرة للمياه  تسويق وشراء 

وبيع وتوزيع المحاصيل الزراعية الطازجة والمجففه والمجمدة  تصدير المنتجات الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع 

لفرز وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية الطازجة والمجففه والمجمدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

- WORKBRAND-7 الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة

الكائن ب 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

1073 - كالفانا للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54028 ورقم قيد  192071    مركز عام  عن إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إعادة هيكلة الشركات 

من الناحية الدارية والفنية فقط.  استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 24 شارع عبدالحميد لطفى

1074 - ايبتو IPTO L.T.D شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54030 ورقم قيد  192072    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال العلمات التجارية وبراءات 

الختراع )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  

-إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة البحر الحمر شقة 401 - ريجنسي تاورز -
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1076 - ويكنس للمقاولت weaknees شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54033 ورقم قيد  192074    مركز عام  عن  المقاولت العامة  التوريدات العمومية وعلى الخص 

توريد ادوات السباكه بكافة انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش صلح قطب بجوار مسجد الرحمه -مدينة 

نصر اول - -

1077 - الذكرى للتوزيع شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54034 

ورقم قيد  192075    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

- توزيع المواد الغذائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه H الكائنه - بالشقه 9 ه - 5 ش احمد عبد العظيم - متفرع من ش 

النصر الرئيسي -

1078 - نخله لتجارة المشغولت الذهبية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54035 ورقم قيد  192076    مركز عام  عن تجارة كافة المشغولت الذهبية.  )وذلك بعد 

الحصول على موافقة مصلحة سك الدمغه والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية(    اعداد 

تصميمات المشغولت الذهبية بكل انواعها .    تصنيع كافة المشغولت الذهبية لدى الغير .  الستيراد والتصدير 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع المنصور محمد -

1079 - الفريدة لخدمات النظافة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54038 ورقم قيد  192077    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 39 شارع الدكتور ابراهيم ناجى -

1080 - الماركة لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54040 ورقم قيد  192078    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال الدارة والتسويق )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تطوير وادارة المشروعات .  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 أ ش عمرو متفرع من ش النصر -
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1081 - الياد لتجارة وتوريدالدوات الكهربائية El EIAD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54042 ورقم قيد  192079    مركز عام  عن تجارة وتوريدالدوات 

الكهربائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينة 15 مايو - مجاورة 33 عمارة 23 شقة 1 -

1082 - بيلرس للتوريدات العمومية PILLARS FOR GENERAL SUPPLIES شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54045 ورقم قيد  192080    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 شارع علي الجندي -

1083 - فنون النسجة للتجارة العامة شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54048 ورقم قيد  192081    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 أ شارع سكة المردانى - الدور الثاني العلوى -

1084 - سويل للصناعات الكيماوية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54051 ورقم قيد  192082    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط و تعبئة المبيدات 

والسمدةnpk والمخلبية و المخصبات الزراعية و المبيدات   الزراعية و المبيدات الحشرية والصحة العامة  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيةو الكيماوية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل و النسيج و الملبس  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب الطفلى  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 90 المرحلة الثانية - 

ورش الشباب - امتداد المنطقة الصناعيه الخامسه -
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1099 - لرنج للمطاعم و التجاره LARENG شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54088 ورقم قيد  192097    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره البن  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج 31 - بافاريا تاون المرشدى - دائرى 

المعادى -

1085 - التراتكنو تريد للنظم المتكامله ULTRA TECHNO TRADE شركة  رأس مالها 

400,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54057 ورقم قيد  192083    مركز عام  عن : 

نشاط داخل 72  • صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم 

التكنولوجي.  • تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  • مراكز البيانات ومراكز التصال.  • أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  • تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  • التصالت وخدمات النترنت.  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية,  • إقامة أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل 

التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  • إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : نشاط خارج ق 72  التوريدات العموميه  المقاولت العامه  

المقاولت الكهروميكانيكيه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 7906 - ش الصفا متفرع من معهد الجزيره -

1086 - الفرسان للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54064 ورقم قيد  192084    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش الثوره-
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1098 - منير فاشون لفساتين الفراح و السواريه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54086 ورقم قيد  192096    مركز عام  عن تجارة وبيع فساتين الفراح 

والسوريه جمله وتجزئه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش عباس العقاد -

1087 - برونيك فارما PRONIC PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54065 ورقم قيد  192085    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 304 -الدور الثالث - 66 

شارع مكرم عبيد - المنطقة السادسة -

1088 - انسبكس لصيانة السيارات INSPEX شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54069 ورقم قيد  192086    مركز عام  عن تقديم الستشارات الفنية والتقنية 

فى مجال صيانة السيارات والمركبات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  الصيانة 

المتنقلة للسيارات والمركبات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 12 ع 4 شارع 151 -
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1089 - جبريل جروب للعلف والدواجن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54071 ورقم قيد  192087    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة وتوزيع جميع انواع العلف وخامات واضافات  العلف والدوية البيطرية وتجارة 

وتوزيع الطيور والدواجن .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 11 شارع العربى -

1090 - تندر ماين للتعدين  Thunder Mine شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54072 ورقم قيد  192088    مركز عام  عن - التنقيب عن الخامات التعدينية 

واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي عمليات صناعية  عليها ول يشمل ذلك 

محاجر الزلط والرمل.  - اقامة وتشغيل مصنع لطحن وفصل الخامات والمعادن الثمينة  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر 41 تقسيم النتركونتيننتال -

1091 - فيت جامينج للتجارة Fit Gaming Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54074 ورقم قيد  192089    مركز عام  عن انشاء مناطق الخدمات التجارية 

والترفيهية  تجاره الجمله والتجزئه للدوات الرياضية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية محل رقم 1 السنتر التجارى والدارى المقام على قطعه 22 بمركز الحى السادس -

1092 - سرب للخدمات اللوجستية Serb Logistics L.L.C شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   28-08-2022 برقم ايداع    54075 ورقم قيد  192090    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى 

الداخلى والدولى للبضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية وتوصيل الطلبات والنقل البرى للبضائع  باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع  )

الداخلي / الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج  الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  إقامة وتشغيل مخازن 

البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  التوكيلت 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  تشغيل وإدارة المخازن والمستودعات للنفس 

وللغير .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع فيل 

17 ش 270 المعادى الجديدة -
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1093 - منصة للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54077 ورقم قيد  192091    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال التشييد والبناء  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 6 شارع ابو السنون -طومان باى -الزيتون الول - -

1094 - دي سي تو تكنولوجيز DC2 Technologies شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54078 ورقم قيد  192092    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

- التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الثاني - مبنى رقم 33 هليوبوليس جاردنز - شيراتون -

1095 - عبدالرحمن رزق للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54080 ورقم قيد  192093    مركز عام  عن  المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة دور ارضى بفيل رقم 636 -عائلى المجاورة 4-

التجمع الول-

1096 - ريابيل لمستحضرات التجميل RIABELLE FOR COSMETICS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54082 ورقم قيد  192094    مركز عام  عن بيع 

مستحضرات التجميل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش جعفر والى -
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 E M D FOR ENGINEERING AND CONTRACTING 1097 - اي ام دي للهندسة والمقاولت

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54085 ورقم قيد  192095    

مركز عام  عن المقاولت العامة  اعداد التصميمات الهندسية  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور 9 - برج 

الفتح - اتريب - شارع فرق المن -

1100 - واجهات للتصميمات الهندسية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54097 ورقم قيد  192100    مركز عام  عن - المقاولت العامة.  - التوريدات العمومية.  - تقديم 

الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات 

الهندسية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة شقة 2 - الدور الول - 43 ش لبنان - المهندسين

1101 - نامفون التجاريه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54118 

ورقم قيد  192103    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 2 - الدور الول - عمارة 13 - شارع الثقافة - الحي التاسع -

1102 - شندلر للتجارة Schindler for Trade شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54119 ورقم قيد  192104    مركز عام  عن - الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  - تصدير الحاصلت الزراعية والمنتجات الكهربائية  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  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - بالدور 

23 - بالعقار 35 شارع صلح سالم - عمارات العبور -
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1103 - سييرا للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54120 ورقم قيد  192105    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة  التوريدات العمومية  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه 

محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  اعداد التصميمات الهندسية .  -اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  الصيانة الهنسية 

للمنشات والمباني  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 11 محلية 34 - 

الحي الثاني -

1104 - ميزان الجسم للمكملت الغذائية BODY BALANCE شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54121 ورقم قيد  192106    مركز عام  عن التجارة والتوزيع لمستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية والدوية العشبية والمطهرات والغذية الخاصة فيما هو  مسموح به قانونا .  تصنيع 

جميع ما سبق لدى الغير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه 1 - مربع 17033 - الحى الثانى -

1105 - طلئع شباب مصر لداره المشروعات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54122 ورقم قيد  192107    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات 

العمومية  اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 238 - الدور الرضى - شقه 1- 

حى 3 /4 -التجمع الخامس-

1106 - الصخرة لتعبئه ملح الطعام شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54123 ورقم قيد  192108    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة ملح الطعام والمواد الغذائية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 شارع انيس غانم -
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1107 - شركة سيكرت دوو للكاترينج secret dough for catering شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54124 ورقم قيد  192109    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات ) الثابتة( لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع 

المأكولت و التيك اواى .  - اقامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة .  - عرض منوعات موسيقية وغنائية 

ودى جى ومصنفات سمعية بصرية عن طريق الدش والبروجيكتور وD.V.D وV.CD  و اقامة و تجهيز 

مؤتمرات وحفلت موسيقية وغنائية عامة .   - تقديم خدمات الكاترينج .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 237 ش التسعين الشمالى - 

القاهرة الجديدة - أول -

1108 - الجلله لتوريد المطبوعات الورقية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54125 ورقم قيد  192110    مركز عام  عن التوريدات العمومية  -توريد المطبوعات الورقيه)فيما 

عدا نشر وتوزيع الصحف(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش عبداللطيف سعدان من ش الربعين -

1109 - ريمديك فارما Remedic Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    54128 ورقم قيد  192111    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع طه حسين - الدور السادس - شقة 62 - النزهه 

الجديده -
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1110 - رافال لنظمة الطفاء المتطورة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54129 ورقم قيد  192112    مركز عام  عن تجارة وصيانة اجهزة الطفاء ومعدات الحريق 

ومعدات اجهزة السلمة والصحة المهنية.  . * مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 

2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 1 - الدور الرضى - عقار بالقطعة رقم 237 - المنطقة السادسة -

1111 - دى.جى.فى للصناعه DJV شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    54130 ورقم قيد  192113    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والشنط بكافة 

انواعها والكسسوارات الخاصة بهم وتصنيع الجلود ودباغتها.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

واللكترونية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

-S13 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

المبنى الدارى - القطامية هايتس -

1112 - واى ام للمؤتمرات والمعارض YM Conferences and Exhibitions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54131 ورقم قيد  192114    مركز عام  عن 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تأجير 

واستئجار السيارات )عدا التأجير التمويلي و الليموزين(.  تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 حارة ارمنيوس بك من ش 

مدارس رقى المعارف - جزيرة بدران -

1113 - مليم لتكنولوجيا الدفع اللكتروني Mallim For Electronic Payment Technology شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54132 ورقم قيد  192115    مركز 

عام  عن - تقديم خدمات الدفع والتحصيل اللكترونى وتداول الوثائق المؤمنه الكترونيه  -تقديم خدمات التشغيل 

المتخصصة لنظمة تكنولوجيا المعلومات و التصالت  -ادارة وتشغيل وصيانة اجهزة ومعدات وشبكات 

الحاسب اللى والنظمه الداخليه للبنوك و الشبكات والحاسبات المركزيه  -وضع نظم تشغيل الخدمات البنكيه من 

خلل النترنت والهاتف  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفضل -
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1114 - عيادات المتياز التخصصية الطبيةPRIVILEGE SPECIALITY CLINICS شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54133 ورقم قيد  192116    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل العيادات التخصصية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 12 - مجاورة 10-10058 برج لرا 

المعراج العلوى -

1115 - ايليمينت للتسويق العقاري ELEMENT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54134 ورقم قيد  192117    مركز عام  عن التسويق العقاري  الستثمار 

العقارى .  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او 

بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه 

لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير  - تجهيز الراضى بمرافق البنيه 

الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق(  تنسيق الحدائق والطرق والميادين  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الثاني - مبنى تريفيم - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -

أول -

1116 - اتش اند اوو اند ام لدارة المشروعات H&O&M Company شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54135 ورقم قيد  192118    مركز عام  عن 

إدارة وتشغيل المنشآت السياحية والمطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و 

تقديم  جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية.  ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  إدارة 

المشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مربع 1164 - مساكن شيراتون - الدور الرضى - شقه رقم 1 -

1117 - أيفر كيور للمستشفيات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54179 ورقم قيد  192120    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية.  اقامة وتشغيل وادارة المدارس.  التصدير والتوكيلت التجارية.  

- تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 - الوحدة الدارية 

 )EDNCE( الدور الول - مبنى رقم 5 - المقام على  جزء من البلوك رقم 2 بمشروع - )رقم )01 - 01 -05

الكائن بالمتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية - قطاع الندلس - شرق مدينة 

القاهرة الجديدة
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1118 - على سيد على لتدوير المخلفات اللكترونية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54201 ورقم قيد  192122    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتدوير 

المخلفات اللكترونية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم 128 - بمحور المنطقة الصناعية السابعة

1119 - بى للستثمار السياحى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54232 ورقم قيد  192124    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى  اقامة وإدارة الفنادق الثابتة 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء  كانت خدميه او ترفيهية 

او رياضية او تجارية او ثقافية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش 151 -

1120 - بلسير ايجيبت Plasser Egypt L.L.C شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54262 ورقم قيد  192125    مركز عام  عن أعمال الفحص والصيانة لللت 

والمعدات الخاصة بإنشاء وصيانة خطوط السكك الحديدية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 82 شارع جسر السويس

1121 - سخنه سى إس تى للتسويق السياحى Sokhna Sea ST شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   28-08-2022 برقم ايداع    54275 ورقم قيد  192127    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تنظيم الحفلت العامة.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 31 شارع الحايس - حدائق شبرا -

1122 - ابوليله بلست للتصنيع ABOLILA PLAST شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54296 ورقم قيد  192129    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس بكافة انواعها واشكالها وتقطيع البلستيك. نشاط خارج قانون 72 

لسنه 2017 : التصنيع لدى الغير. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم ) 65 ( - المنطقة الصناعية 100 فدان شباب
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1123 - ناسبى لتنظيم المؤتمرات و المعارض NASBEE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54367 ورقم قيد  192136    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المؤتمرات و 

المعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 30 شارع فاطمة الزهراء - بهتيم

1124 - انور وحسين لنقل وتوزيع انابيب البوتجاز والبضائع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54368 ورقم قيد  192137    مركز عام  عن نقل وتوزيع انابيب البوتاجاز 

والبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري  للبضائع )الداخلي / 

الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين  واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 145 ش المحجر - نهاية شارع 

مخيمر - دار السلم -

1125 - منجم الذهب للتجارة العامة والتوريدات Gold Mine شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54370 ورقم قيد  192138    مركز عام  عن إدارة المطاعم والكافيهات )

الثابتة(.  التصدير.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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.  التوريدات 

العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  المقاولت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 دارنا - 

زهراء المعادى -

1126 - درة الحباب للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54371 ورقم قيد  192139    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الغربية شقة 2 - الدور الرابع - برج النجار - بجوار بنك مصر - شارع الجيش - مركز قطور المحطة 

-
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1127 - برن ويست للتخلص من النفايات الطبية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54372 ورقم قيد  192140    مركز عام  عن التخلص المن من النفايات 

الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية 20 ش محمد الشحرى - شرق السكة الحديد - ابوزعبل -

1128 - دويتش لصيانة السيارات DEUTSCH AUTOSERVICE شركة  رأس مالها 60,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54373 ورقم قيد  192141    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز 

لخدمة وصيانة السيارات  تجارة وتوزيع السيارات وقطع غيار السيارات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تسويق المنتجات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 أ - شارع 299 - المعادي 

الجديده -

1129 - سويل فود للتجارة Soil Food شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54377 ورقم قيد  192142    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وبالخص تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية والتوابل  التوريدات العمومية وبالخص توريد المنتجات الغذائية 

والتوابل  تصنيع المواد الغذائية والتوابل لدى الغير  البيع بالعموله  تسويق المنتجات الغذائية والتوابل  التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية  

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 207 -12 طريق النصر-

مدينة نصر اول -

1130 - تيتانيوم كور للمقاولت TITANIUM CORE CONTRACTING شركة  رأس مالها 

150,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54378 ورقم قيد  192143    مركز عام  

عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال الحفر والردم والطرق .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 405 - تريفيوم مول - 

قطعة 422 القطاع الثالث -التسعين الشمالى -

Page 378 of 1587 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

1131 - حلواني كوزماتيك Halawani Cosmatics شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54382 ورقم قيد  192144    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات تجميل .  تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الول من المصنع المقام على قطعة الرض رقم 589 بمنطقة الصناعات الصغيرة - 

(

الورش ( - بالمنطقة الصناعية شمال طريق العين السخنة - التجمع الثالث -

1132 - كانشيريو لنتاج المحتوى اللكترونى KANSHAREU شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54383 ورقم قيد  192145    مركز عام  عن - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  -اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  -التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 98 ش 104 -حدائق المعادى-الدور السادس -

1133 - سيفنجين للبرمجيات 7Gene  شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54392 ورقم قيد  192149    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  -

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  انشطة خارج 

قانون 72 :   -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -إقامة و تنظيم المعارض )عدا السياحيه(و المؤتمرات و 

الحفلت العامة والمهرجانات والندوات )بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  -اعداد 

البحاث العلميه والتطبيقيه  -تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  -اعداد الدورات التدريبية  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و 

تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مبنى 4 الدور 11 -مركز ابداع كابيتال ش 151 -
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1134 - إنتيلجنت بارتنرز سوليوشنز للشراف على تنفيذ المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54393 ورقم قيد  192150    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  المقاولت العامه  مقاولت العمال الكهربائيه  

مقاولت اعمال الصيانه للمحطات الكهربائيه  اعداد التصميمات الهندسيه  الشراف على تنفيذ المشروعات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 23 ش البطراوى - الدور الثالث- عباس العقاد-

1135 - زويا للنشاءات ZWEA Construction شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54394 ورقم قيد  192151    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  مقاولت العمال النشائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الول - 6 ش 

السيد حنفى - متفرع من ش الخمسين - النزهة الجديدة 2 -

1136 - سلح العلم للستشارات التعليمية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54398 ورقم قيد  192152    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال التعليم )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 347 شارع كورنيش النيل -

1137 - سماح لعمال الديكور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54399 ورقم قيد  192153    مركز عام  عن مقاولت أعمال التشطيبات المتكاملة والديكور.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 178 البنفسج 6 - التجمع الول -

1138 - سي اكس سوليشنز لوجيستك C.X Solutions Logistic شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54401 ورقم قيد  192154    مركز عام  عن - التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التوكيلت الملحية  - الشحن والنقل البرى 

الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي.  - التخليص الجمركي  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ي شارع البرديسي -
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1139 - اس واى كى للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54402 ورقم قيد  192155    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى.  

المقاولت العامة.  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مواد البناء.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 4 - تقسيم التجارى 

خدمات البنفسج 1 - التجمع الول -

1140 - الوفيا كلينيك ALOVIA CLINIC شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54403 ورقم قيد  192156    مركز عام  عن ادارةالمستشفيات 

المتخصصةأوالمتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  ادارةالمراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية.  ادارة معامل التحاليل الطبية و مراكز الشعه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده 215 الدور الثانى 60 

كورنيش النيل -مبنى المعادى كلينك -

1141 - ليكر للتوزيع Lecker شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54404 ورقم قيد  192157    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وتقديم 

المشروبات فيما عدا الكحولية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -التوريدات العمومية .  -

استغلل العلمات التجارية الفرنشايز .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش ابو الفدا -

1142 - آل عصام للتوريدات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54406 ورقم قيد  192158    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  التوريدات 

العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات شباب المهندسين - 

الدور الثانى - امام بنده ماركت - طريق النصر -
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1143 - كيو تي سي للهندسه والمقاولت Q T C for engineering and contracting شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54407 ورقم قيد  192159    مركز عام  

عن المقاولت العامة و المتخصصة  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  التوريدات العمومية  التصدير و التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 14 - شقه 34 - اندلس المقاولين العرب - ارض الجمعيات - 

التجمع الخامس -

1144 - ابناء اسامة جلل لدارة المشروعات والمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54409 ورقم قيد  192160    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 365 الياسمين 4 - التجمع 

الول -

1145 - شارتد لدارة المطاعم CHARTED شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54411 ورقم قيد  192161    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم 

كافة انواع المأكولت والمشروبات " فيما عدا المشروبات الكحولية  وفيما عدا المطاعم العائمة"  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  ادارة محلت السوبر ماركت  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 301 - 

عمارات النرجس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

1146 - البروج للمبانى الحديثة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54412 ورقم قيد  192162    مركز عام  عن المقاولت العامة  اعمال الديكور والتشطيبات  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  مقاولت اعمال وانشاء المبانى الحديثه  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية مصطفى كامل عقار رقم 1 شقه بالدور الرضى -

1147 - ندى نبيل الصواف وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54413 ورقم قيد  192163    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اثاث خشبى ومعدنى 

متنوع.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 92 - بالمنطقة الصناعية منطقة الورش الحرفية - 

التجمع الثالث -
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1148 - ام ار زد للتجارة العامة M R Z Public commerce شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    54414 ورقم قيد  192164    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ابن قتيبه - الحى السابع -

1175 - الهدى للمبانى الحديثة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54496 ورقم قيد  192196    مركز عام  عن - المقاولت العامة ومقاولت انشاء المبانى الحديثة.  - 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار بجوار مدرسة روضة مصر الحديثة - عرب ابو الغيط -

1149 - ناتورفيتش فارما Naturvich pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54416 ورقم قيد  192165    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2ش محمد رفعت بجوار بنك 

مصر -النزهه الجديده -

1150 - اسامة سمير فريد عجايبى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54423 ورقم قيد  192170    مركز عام  عن أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل 

مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها 

أو المرتبطة بها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر قرية الحلم - فيفا بلو - بمنطقة خليج شرم 

الناقة - سوما باى بجوار النادى الصحى ماجيك فريش -
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1151 - العتيبي للمطابخ واللوميتال شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54426 ورقم قيد  192171    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات اللوميتال وتصنيع المطابخ بجميع أنواعها والمكاتب وتجهيزات المكاتب والجهزة  الرياضية وتصنيع 

المراتب بجميع أنواعها )مراتب اسفنجية ومراتب سوست واسفنجية(  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية والثاث بجميع أنواعه  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تصنيع 

جميع ما سبق لدى الغير  - التوريدات العمومية  - التسويق فيما هو مسموح به قانونا   مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج الرحمن - 1أ ابراج رئاسة الجمهوريه - 

ش المطريه - بجوار المخابرات -

1152 - انتجريتد لكماليات السيارات شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54427 ورقم قيد  192172    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كماليات وهياكل السيارات وصيانة واصلح السيارات.  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -التوريدات العمومية.  -التوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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.  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية عقار 4 - بالقطعة رقم 32 أ - 

العاشر من رمضان

1153 - أكسبورتيا لتنظيم المعارض Exportia شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54434 ورقم قيد  192173    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية.  

- تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض فيما 

عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حدة(.  إعداد الدراسات 

التسويقية والتصديرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - عمارة 421 استثمارى - الشروق -
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1154 - نص فلوس للتجارة NOS FLOS شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54440 ورقم قيد  192174    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية .  التصدير والتوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  التصنيع لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقه 2 - عقار رقم 203 - المنطقة الحادية عشر -

1164 - سبادز جروب مركز تجميل للعناية بالبشرة Spades group شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54459 ورقم قيد  192184    مركز عام  عن التسويق اللكترونى 

عبر النترنت  اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر ( دون اجراء 

عمليات جراحية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 25 بى - الدور الثانى - توسعات الحى الثالث شرق تراس مول بى - 

الشروق -

1155 - تشيكن هوت بايتس للمنتجات الغذائيه ولدارة المطاعم شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    54443 ورقم قيد  192175    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 

الستثمار 2017/72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد والمنتجات الغذائيه  -تجارة الجملة والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -اداره المطاعم والكافتريات 

لتقديم وتجهيز جميع انواع الماكولت والوجبات السريعه والمشروبات فيما عدا المشروبات  الكحوليه  -تقديم 

خدمات الكاترينج  -التوريدات العموميه  * مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شارع 269 عماره 41 -المعادى الجديده - الدور الثالث -

AO Innovation For Audio  1156 - ايه او انوفشين لنتاج وتطوير المحتوى السمعى والبصرى

Visual Content شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54446 

ورقم قيد  192176    مركز عام  عن إنتاج وتطوير المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  التسويق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 145 - البنفسج 6 - التجمع الول -
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1157 - يا يا لمستحضرات التجميل والعناية بالجسم YA YA Body Care and Cosmetics شركة  

رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54448 ورقم قيد  192177    

مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالجسم  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  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  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة قطعة رقم 544 بمنطقة اللف مصنع - التجمع الثالث -

1158 - رد ون لدارة الصول العقارية RED ONE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54450 ورقم قيد  192178    مركز عام  عن التسويق العقاري  التوريدات 

العمومية  ادارة الصول العقارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 10 - عمارة 12 - لوتس 7 - التجمع الخامس 

- القاهرة الجديدة - أول -

1159 - ديزرت جروب للمقاولت المتكاملة شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54451 ورقم قيد  192179    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

مقاولت العمال النشائية واعمال التشييد والبناء.  مقاولت اعمال الحفر والردم وانشاء الطرق.  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات.  القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند 

سكيب(.  التوريدات العمومية.  استغلل المناجم والمحاجر.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - الدور الول - 11 

شارع زكريا عثمان - المنطقة الثامنة -

Page 386 of 1587 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

1160 - بى فايف ديجيتال لتطوير وتصميم اللكترونيات B5 DIGITAL شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54452 ورقم قيد  192180    مركز عام  عن -صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات 

النترنت  -المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  -إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية.  -اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية الدور الول - مبنى قمراية رشدى - ستانلى - طريق الكورنيش

1170 - محمد وحيد محمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54484 ورقم قيد  192191    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  

. الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72 المقاولت العامة  مع اللتزام 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 1062 - المعراج -
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1161 - انكوربريشين تريد للستثمار التجارى  INCORPORATION TRADE شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54453 ورقم قيد  192181    مركز عام  عن 

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  ادارة المراكز التجارية.  -اعداد 

الدورات التدريبية.  -تسويق المنتجات.  -اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط.  تقديم الستشارات فى 

كافة المجالت على الخص فى مجال الستثمار التجارى )فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  

ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 289 مركز المدينه القطاع الثانى التجمع 

الخامس الدور الثانى خلف سيراميكا كليوباترا

1162 - أوول كونكت للتحول الرقمى Oll Connect شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54456 ورقم قيد  192182    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  إنشاء 

المواقع اللكترونية.  تصميم وتنفيذ وصيانة الشبكات.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 شارع الخرطوم -

Misr Agropunk Projects mangment  1163 - مصر اجرو بونك لدارة المشروعات ام ايه بي اس

M A P S شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54458 ورقم قيد  

192183    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات و المعدات الزراعيه الحديثه  - صيانه 

معدات المزارع السمكيه  - اعداد درسات الجدوي للمشروعات الزراعيه الحديثه  - اقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

مواسير مياه الشرب و الصرف الصحي بجميع انوعها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش الطيران - مدينه نصر اول - -
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1165 - بياند جرين مصر للستثمار الصناعي BEYOND GREEN EGYPT شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54464 ورقم قيد  192186    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع المنظفات والكيماويات والمطهرات  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  التوريدات 

العمومية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والمنظفات والمطهرات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 21 - الدور 2 - برج 

الياسمين - عمارة 14 - شارع الخمسين الرئيسي - الشطر الثالث

عشر -

1166 - تى اى للمصاعد والسللم المتحركة T E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54465 ورقم قيد  192187    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى 

الخص توريد وتركيب وصيانة جميع انواع المصاعد والسللم الكهربائية والمتحركة.  المقاولت العامة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 24 ش على امين امتداد مصطفى النحاس -

1167 - اومبريل للمكسرات Awmabril شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54468 ورقم قيد  192188    مركز عام  عن - تجاره المكسرات  - التعبئه و التغليف لدي الغير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش اللواء محمد حلمي -

1168 - عمرو مختار لداره الصيدليات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54469 ورقم قيد  192189    مركز عام  عن اداره الصيدليات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش الصرف الصحى -

1169 - الرفقاء للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54475 ورقم قيد  192190    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التوريدات العمومية  - التصدير  - 

التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية منطقة الهدوء - بجوار الندى للدوات الصحية -
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1171 - الغزاله للطرق والمحاجر شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54487 ورقم قيد  192192    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق 

النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل سلسل المداد باحدي المناطق النائية او المجتمعات 

العمرانية الجديده اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام )B.O.T(   سواء كانت تحت سطح 

الرض او فوق الرض و عدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام ) B.O.T( انشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  : -انشطة خارج قانون 72  -التوريدات العمومية  -استغلل المناجم 

و المحاجر  -المقاولت العامه  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية شقة رقم 3 - الدور الرضى - فيل 8 - بلوك 14082 - الحى السادس -

1172 - افاق جروب للتعبئة والتغليف AFAAQ PACK شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54488 ورقم قيد  192193    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف البلستيكات وتصنيع الورق والورق المقوى وتصنيع الكراس والكشكول والجندات  والفواتير والدوات 

المكتبية ومواد التعبئة والتغليف وقص وتقطيع وتجهيز رولت ورقية وبلستيكية ورقائق الومنيوم  وشريط ذاتى 

اللصق سلوتيب وتصنيع ماكينات الختام.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى - قطعة رقم 88 - منطقة 

الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية ب , ج -

1173 - اكوا بيورتى لصناعة الفلتر شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54489 ورقم قيد  192194    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فلتر المياه  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه المتنوعه لترشيح السوائل وتنقيتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر وحده رقم 166 -المنطقه 

الصناعيه -مجمع الصناعات الكيماويه

1174 - استيمكس لتكنولوجيا المعلومات Astimix شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54490 ورقم قيد  192195    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - التصالت وخدمات النترنت  - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم 

الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي 

ترخيص من الجهات  المعنية  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 9/51 اللوتس الجنوبية-التجمع الخامس-
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1176 - ميتافيت لمستلزمات المزارع  Meta Vet شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54498 ورقم قيد  192197    مركز عام  عن 4- الغرض من تأسيس الشركة:  

تجارة وتوزيع الدوية البيطرية والمصال واللقاحات البيطرية ومستلزمات المزارع والمطهرات البيطرية 

واضافات  العلف وتصنيع جميع ما سبق لدى الغير  - التوريدات العمومية  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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قرية سمادون - بجوار منزل الحاج حسن سالم -

1177 - اسوشتيس اند للحلول الداريه Associates And شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54499 ورقم قيد  192198    مركز عام  عن تقديم الستشارات في كافه 

المجالت وعلي الخص الستشارات الداريه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . 

)  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التسويق فيما هو مسموح به قانونا  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 42 ش ناصر خسرو - خلف الحديقه الدولية -

1178 - اى سى جى فارما I C G Pharma شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54500 ورقم قيد  192199    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتسويق وتصنيع 

لدى الغير لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والدوية البيطرية والغذية  الخاصة والمطهرات والمواد 

الغذائية واغذية الطفال والعشاب الطبية .  -التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش محمد عدلى كفافي - 

ميدان سانت فاطيما -

1179 - تسل للمقاولت اللكتروميكانيكية Tesla Electro Mechanical شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54502 ورقم قيد  192200    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 186 - البنفسج 10 - التجمع الول - القاهرة 

الجديدة - أول -
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1180 - الوتين لخدمات النقل El Wateen شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54504 ورقم قيد  192201    مركز عام  عن النقل البرى الداخلى للركاب 

ونقل العاملين.  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى او  خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى.  تأجير السيارات عدا التأجير التمويلى.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 شارع ابوداوود الظاهرى - مكرم عبيد -

1181 - تى اى ايه لتفريغ البضائع T.I.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54505 ورقم قيد  192202    مركز عام  عن الشحن والتفريغ والنقل البرى الداخلى للبضائع.  "ول 

يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى  أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - الدور الرضى - عمارة 8 - الشطر السابع - زهراء المعادى 

-

1182 - إى إس إم لدارة المشروعات ESM شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54506 ورقم قيد  192203    مركز عام  عن إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

1183 - ليونايز لدارة المطاعم LIONIZE FOR RESTAURANTS MANAGEMENT شركة  

رأس مالها 7,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54507 ورقم قيد  192204    

مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات 

والوجبات الجاهزة والتيك  اواي " فيما عدا المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 33 شارع ابو الفوارس - الحي السابع -

1184 - جام للكافيهات JAM شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54509 ورقم قيد  192205    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  استغلل العلمات التجارية )

فرنشايز(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - الدور الرضى - عقار رقم 109 - اسكان مبارك للشباب -
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1185 - باوجو للمقاولت PAWGO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54510 ورقم قيد  192206    مركز عام  عن المقاولت العامة .  التوريدات العمومية وعلى الخص 

توريد الدوات الكهربائية بكافة انواعها.  اعمال فرش و تجهيز المبانى و المنشأت .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 عمارات 

التوفيق - مدينة نصر اول - - -

1186 - مسافر ماليزيا لدارة الفنادق Mosafer Malaysia For Hotel Management شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54512 ورقم قيد  192207    مركز عام  عن 

-إقامة و تنظيم المعارض عدا المعارض السياحية و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامة 

والمهرجانات و  المسابقات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنظيم الدورات التدريبية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات 

الثابتة  التوريدات العمومية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 56 شارع جسر السويس -

1187 - نركس للخدمات والحلول البترولية المتقدمة NREX شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54516 ورقم قيد  192208    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  1- الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي.  2- صيانة آبار البترول وتنشيطها.  3- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  4- حفر آبار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  5- العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  6- 

معالجة السطح من الترسيبات.  7- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  -: أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات والحلول البترولية المتقدمة )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(.  * مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 44 - شقة 68 - البارون 

سيتى -

1192 - أوتو فايبس التسعين للسيارات Auto Vibes Elteseen شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    54527 ورقم قيد  192215    مركز عام  عن تجارة السيارات وقطع 

غيارها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 311 مركز المدينة - ش التسعين الجنوبي - القطاع الثاني - التجمع الخامس -
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1188 - سلوجان فارم SLOGAN PHARM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54520 ورقم قيد  192209    مركز عام  عن • التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  • - تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات 

الطبية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية  والكيماويات الدوائية والمطهرات والمنظفات الصناعية 

والمبيدات والعطور والمستحضرات التشخيصية والسمدة  العضوية والغذية الطبية والبيطرية والخاصة 

واللت الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل  - تسويق المنتجات بكافة انواعها  - التصنيع لدى 

الغير للدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية  

والكيماويات الدوائية والمطهرات والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور والمستحضرات التشخيصية والسمدة  

العضوية والغذية الطبية والبيطرية والخاصة واللت الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل  - 

التصدير  - التوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 26 ش عبد العزيز بال-

1189 - ميكرون للستثمارات الصناعية شركة  رأس مالها 7,020,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54522 ورقم قيد  192211    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير 

البلستيكية والقطع الخاصة بها وتصنيع جميع المنتجات البلستيكية والمعدنية  وتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع 

الدوات الصحية ومستلزماتها واكسسواراتها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 42 - محور الصناعية السابعة -

1190 - اوبتيمم للمبانى الحديثة Optimum for Modern Buildings شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54525 ورقم قيد  192213    مركز عام  عن 

المقاولت العامة.  المقاولت لعمال التشطيبات .  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  اعداد التصميمات والرسومات الهندسية .  التجارةفي مواد البناء.  - التوريدات العمومية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 60 اسكان المستقبل شقة 10 -
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1191 - بسيونى لتجارة وتوريد السفنج و المفروشات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54526 ورقم قيد  192214    مركز عام  عن تجارة و توريد وتسويق 

المنتجات السفنجية بجميع انواعها و المفروشات والمراتب .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 36 ش عبدالحميد الديب - 

الساحل -

1193 - الرهونجى Al RAHWANGI شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    54529 ورقم قيد  192216    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع صقلية - متفرع من مكرم عبيد -

1194 - ايسل للنشاء و الديكور Isla for construction and decoration شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54531 ورقم قيد  192217    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت اعمال التشييد والبناء ومقاولت اعمال البنية التحتيه ) 

صرف صحي  و مياه وكهرباء ومياه ( ومقاولت اعمال التشطيبات والديكورات و مقاولت اعمال الحفر والردم 

و مقاولت الطرق  والكباري  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية فيل 27 - بلوك 17095 - -

1195 - برومو دويتو للتوزيع Promo Dueto For Distribution شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54536 ورقم قيد  192221    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

وتوريد الدوات المكتبية و المطبوعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش حسين مسلم -السلم اول -

1196 - بيكرمان للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54537 ورقم قيد  192222    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - 

التوريدات العمومية .  -توزيع المواد الغذائية .  -توريد المواد الغذائية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة Y8-الكائن مقرها في 53 

كابيتال مول خلف المحكمة - الدور الثاني - التجمع الخامس -
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1197 - ابو قمر للتجارة ABU QAMAR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54539 ورقم قيد  192223    مركز عام  عن - تجارة الحاصلت الزراعية.  - التصدير.  - 

تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع و النقل البحري للبضائع والتوكيلت 

الملحية  والتخليص الجمركي.  - توريد المواد الغذائية والعدد والدوات ومستلزمات السفن.  - القيام بأعمال 

التفتيش على مختلف أنواع البضائع من حيث الصفة والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط ومراقبه  الوزن 

وحصر العدد وتحديد مدى نظافة عنابر البواخر وقياس غاطسها وتحديد الكميات المشحونة عليها وعمليات 

التسليم  والتسلم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية غرفة 1 -شقة 4 - الدور الخامس - 3 كورنيش النيل -

1198 - ام اسكوبار للتصنيع M Escobar شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    54550 ورقم قيد  192224    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية ومشتقاتها وتقطيع وثقب رولت القصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 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 ميدان الشيخ حسانين برج الجوهره الدور 

الرابع -المنصورة اول

1199 - نواظر مصر الستثمارية للمقاولت العامة والتنمية الصناعية شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54551 ورقم قيد  192225    مركز عام  

عن - المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - التطوير العقارى  - تخطيط وتنمية المناطق العمرانيه  - 

التصدير  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشاء وادارة الفنادق ) الثابتة 

( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها  - تصميم البرامج 

اللكترونيه  - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع..  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحديد والصلب  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 62 شارع التسعين الجنوبى -التجمع الخامس -القاهره الجديده اول
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1200 - أي تي تاسكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات IT TASKS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    54623 ورقم قيد  192226    مركز عام  عن توريد وتركيب وتطوير 

ودعم اجهزة الكمبيوتر وانظمتها وملحقاتها وانظمة الشبكات واجهزتها وملحقاتها والنظمة المنية  من ) 

كاميرات المراقبة والبوابات المنية ( واجهزتها وملحقاتها وانظمة التيار الخفيف واجهزتها وملحقاتها  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  

- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - تصميم 

وادارة المواقع اللكترونية وصفحات التواصل الجتماعي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - الدور الثامن - 4 

عمارات العبور - صلح سالم -

1201 - هاله لتصنيع الملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54627 ورقم قيد  192227    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 شارع القرش من جمال عبدالناصر - جسر السويس

1202 - ايلجينت هاوس للتسويق العقارى Elegant house شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54633 ورقم قيد  192228    مركز عام  عن التسويق العقارى  -التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا  -مقاولت اعمال التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب ادارى رقم 208 مجمع 

البنوك-طريق طلعت مصطفى-بجوار مدرسة مدينتى-مدينتى-

التجمع الول -

1203 - ويلكن للطاقة الشمسية WELKIN Solar Energy L.L.C شركة  رأس مالها 35,000.000 

قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54640 ورقم قيد  192230    مركز عام  عن توريد وتركيب 

معدات نقل الطاقة الكهربائية ومعدات التحكم بها.  توريد وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية وصيانتها.  توريد 

وتركيب انظمة التصال السلكى واللسلكى.  . * مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 

2003  صيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية.  اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 20 د - 4 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة -
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1204 - ال السيد للستثمار العقارى عمرو محمد ابراهيم شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54673 ورقم قيد  192231    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 ش دولتيان - 

شقة يمين السلم بالدور الثانى علوى

1205 - جى اس جى جروب للتجارة العامة GSG Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    54674 ورقم قيد  192232    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ذا فيلدج 1622 -التجمع الخامس

1206 - اى ام ايه مصر للستشارات IMA EGYPT شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54723 ورقم قيد  192234    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى كافة 

المجالت على الخص الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية . 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس

1207 - ار ام اس لدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة والمتحركة RMS شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54728 ورقم قيد  192235    مركز عام  عن التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العموميه. اقامه و تشغيل و اداره المطاعم و الكافتريات الثابته 

والمتحركة )فيما عدا العائمة( لتقديم جميع انواع المشروبات)عدا الكحوليه( و تقديم جميع انواع الماكولت و 

التيك اواى. اقامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 شارع الخرطوم - الدور الرابع
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1208 - السلسبيل للمقاولت والصيانة  AL-SALSABIL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54772 ورقم قيد  192236    مركز عام  عن المقاولت العامة / إقامة وتشغيل 

وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة 

السماك واللحوم الطازجة والمجمدة / التوريدات العمومية / بيع وتركيب وصيانة مضخات المياه ومستلزماتها 

بجميع أنواعها ومحطات التحلية ومعالجه المياه وأنظمة الحريق ومواسير المياه وكابلت الكهرباء واللوحات 

الكهربائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية 

محل 32 أ مساكن الضباط - قسم اول شبرا الخيمة

1209 - التركى للمقاولت العموميه والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54775 ورقم قيد  192237    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - المقاولت العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4ح مهران خليفه -المنشيه 

الجديده -

1210 - دلي واي DELI WAY شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54777 ورقم قيد  192238    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1 عمارات الشرطة - جسر السويس -

1214 - كوافير دماس شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54782 

ورقم قيد  192242    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة كوافير رجالي وحريمي  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 

21D-الكائن بالمركز التجاري ميني مول - مدينتي - التجمع الول -
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1211 - فييتوريا فارماسيوتيكال Viitoria Pharmaceutical شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   30-08-2022 برقم ايداع    54778 ورقم قيد  192239    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية 

والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  

التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  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  

ادارة الصيدليات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع دكتور زكريا البرديسى متفرع من شارع طه حسين - النزهه الجديده 

-

1212 - كليله للمعارض والمؤتمرات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54779 ورقم قيد  192240    مركز عام  عن تنظيم وادارة المعارض والمؤتمرات )فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  المقاولت العامة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة حجرة رقم 1 - شقة 7-31 شارع احمد فؤاد -

1213 - الوتين للستثمار التجارى  ELWATEEN شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54781 ورقم قيد  192241    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .  التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية .  تأجير وحدات سكنية وادارية 

وتجارية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 32 - ش ابو داوود الظاهرى - مكرم عبيد -
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1215 - جيمرات لتجاره و توزيع الملبس الرياضيه GYMRAT شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   30-08-2022 برقم ايداع    54784 ورقم قيد  192243    مركز عام  عن تجاره و توزيع الملبس 

الرياضيه  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 11 - شقه رقم 1104 -برج 21 - مدينه الفرسان - 

ارض الستثمار -

1216 - الفرسان للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54785 ورقم قيد  192244    مركز عام  عن 4- الغرض من تأسيس الشركة:  المقاولت العامة 

والمتخصصه.  مقاولت اعمال التشييد والبناء والعمال النشائية بكافة انواعها.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 شارع الفرج -

1217 - الترابط الدولى للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54786 ورقم قيد  192245    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية الدور السابع - برج البابا 1 - ش نادى البلستيك - امام نادى التنمية - شبرا الخيمة -

1225 - اتش اند بى اند اية لكسسوارات المحمول H&B&A MOBILE ACCESSORIES شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54794 ورقم قيد  192253    مركز 

عام  عن التجارة لكسسوارات المحمول فيما هو مسموح به قانونا .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم )E56( -الدور 

الرابع - بالمبنى التجارى -اركاديا مول -4 -4 أ - كورنيش النيل- رملة - بولق -

1226 - أتيليه أي سوت I Suit شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54795 ورقم قيد  192254    مركز عام  عن اقامة وتشغيل أتيليه لتصميم وعرض وبيع الملبس بكافة 

انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 7 ش محمد بيومي - ارض الجولف - حلف سنترال الماظة - امام كافيه أعدتنا -
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1218 - روك ام تشاين لخدمات تكنولوجيا المعلوماتRock M Chain شركة  رأس مالها 60,000.000 

قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54787 ورقم قيد  192246    مركز عام  عن 2017/ انشطة داخل 

قانون الستثمار 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  2017/ انشطه خارج قانون الستثمار 72  التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  التوريدات العمومية  تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش عبدالغفور عبدالوهاب-

1219 - مانزكو للتجارة شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54788 ورقم قيد  192247    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 431 - مبنى رقم 47 - سيتي سنتر -

1224 - اتش او وان للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54793 ورقم قيد  192252    مركز عام  عن - المقاولت العامة ومقاولت انشاء المبانى.  - 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - 26 ارض وزارة المالية - الميراج - التجمع الول -
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1220 - ام ايه تريد كومبانى MA Trade شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54789 ورقم قيد  192248    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع المدينة المنورة متفرع من شارع طه حسين - الدور 

الرابع - شقة 43 - النزهه

الجديده -

1221 - ار بى اس للتأجير والبناء والخدمات R B S شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54790 ورقم قيد  192249    مركز عام  عن استئجار وتأجير السيارات للنفس 

ولحساب الغير )عدا النقل السياحى والليموزين(.  النقل الجماعى البرى للركاب والرحلت )عدا النقل السياحى(  

*ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه 

ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  

المقاولت العامة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  الحاق العمالة 

المصرية للعمل بالداخل .  توريد وتركيب اللوحات العلنية واليفط .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 2 - الطريق السريع 

- ميت خلف -
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1227 - برفكت لخدمات الضيافة PERFCT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54799 ورقم قيد  192255    مركز عام  عن إدارة المطاعم والكافيهات.  التوريدات العمومية 

وعلى الخص توريد المواد الغذائية والوجبات الغذائية الجاهزة.  المقاولت العامة.  تقديم خدمات الضيافة 

والكاترينج.  إدارة وتشغيل المحلت التجارية )المينى ماركت(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع السعاده - الحى 

اليطالى -

1228 - اي تي جي جروب للستيراد والتصدير ATG Group شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   30-08-2022 برقم ايداع    54816 ورقم قيد  192265    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  المقاولت العامة  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

أو اللحوم.  التصنيع لدى الغير للكواب بكافة انواعها  التصنيع لدى الغير للعلف بكافة انواعها  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 6 - الدور 8 - عمارة 8 - عمارات العبور - صلح سالم -

1229 - سيبس للغذية والمشروبات sips شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54817 ورقم قيد  192266    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتجهيز و تقديم الغذية والمشروبات .  التجارة العامة والتوزيع الغذية فيما هو مسموح به قانونا  تقديم 

الستشارات الغذائية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 252 عمارات 

النرجس - التجمع الخامس -

1230 - نباتات لتكنولوجيا الزراعات الحديثه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54818 ورقم قيد  192267    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الصوب الزراعية  

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم الستشارات 

في مجال تكنولوجيا الزراعات الحديثه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 1 شارع المقطم 854 الهضبة العليا -
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1231 - رينوفيشن للتخطيط العمراني Renovation شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54821 ورقم قيد  192268    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  تخطيط المدن العمرانية الجديدة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 عمارات شركة المعادى - من ش العروبه -

1232 - غصن الزيتون للتوريدات Olive Branch For Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54822 ورقم قيد  192269    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  المقاولت العامة.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  تأجير السيارات )عدا التأجير التمويلي و الليموزين(.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 3 ب -شقة 13 - المشروع السويسرى ب - الحى العاشر -

1233 - برايت اويل لزيت الطعام ونقل البضائع BRIGHT OIL شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   30-08-2022 برقم ايداع    54823 ورقم قيد  192270    مركز عام  عن : انشطة داخل فانون 72 

لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج زيوت الطعام .  - تجاره الجمله والتجزئه لزيوت الطعام 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن 

طريق السكك الحديديه  النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع ويدخل 

ضمن جميع النشطه المشار  اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى منها  النقل الجماعى داخل و من 

والى المدن و المجتمعات العمرانية بالضوابط التيه :  - ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد 

للمشروع  - ان تكون السيارات المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها  - ان يتم تسيير السيارات 

بالغاز الطبيعى ول يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض  - توفير جراجات وورش صيانة للشركات 

داخل المدن الجديدة  - ان يكون موقع اداره النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد  - التزام الشركات بتحديد 

خطوط و مواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد من اداره المرور المختصه  - وضع لوحات ارشادية على مقدمة 

السيارة موضحا بها خط السير  - اللتزام بشروط و ضوابط وزارة النقل من حيث الحمال و الطوال و 

الشروط و الضوابط الخرى  - اللتزام بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث  * ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد  القيد بسجل الناقلين 

واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  : انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التوريدات العمومية .  - التوكيلت التجارية .  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  * مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 190 شارع الحجاز -
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1234 - إليبس للمقاولت Ellipse contracting شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54825 ورقم قيد  192271    مركز عام  عن المقاولت العامة  المقاولت 

المتخصصة و اعمال التشيد والبناء و التوريدات العموميه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ش خورشيد -

1235 - تشجيانغ مدينة البناء الحديث Zhejiang City Construction شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54826 ورقم قيد  192272    مركز عام  عن 

المقاولت العامة .  التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 302 عمارة 14 بلوك 17

1236 - اونا فانو ona vano شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54828 ورقم قيد  192273    مركز عام  عن - اعمال التشطيبات و الصيانة للمبانى .  - التوريدات العمومية 

وعلى الخص توريد وتركيب اللواح الخشبية و الحديدية .  - ادارة وتشغيل المولت التجارية .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2ش هشام لبيب - نهاية مكرم عبيد -

1237 - جرينتا للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54829 ورقم قيد  192274    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الغربية الدور الخامس - عمارة المهندس احمد المطاهر - ش مهندس احمد المطاهر - كوبرى قحافة

طريق مصر اسكندرية -

1238 - اتش جى أى للعقارات والمقاولتHGI Real Estate &Contracting شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54830 ورقم قيد  192275    مركز عام  عن - 

التوريدات العمومية.  - التسويق العقارى  - المقاولت العامة والتشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش عثمان بدران - المنيل -

1239 - بي اي تيليكوم B.E TELECOM شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54831 ورقم قيد  192276    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مراكز التصالت " الكول سنتر "  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم 6 - بالطابق رقم 6 - بالعقار رقم 2 - شرق التوستراد - امام مدخل مدينة

زهراء المعادي -
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1240 - ذا تيمبل بروبيرتي للستثمار والتسويق العقاري The Temple Property شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54832 ورقم قيد  192277    مركز عام  عن - 

الستثمار والتسويق العقارى .  - تقسيم الراضي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج 12 - مشروع البافاريا تاون - القطامية -

1241 - راغب للتسويق العقارى ار اى اى R E I شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54833 ورقم قيد  192278    مركز عام  عن التسويق العقارى  الستثمار 

العقارى  اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

-A كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 64 - وحده

التحاد التعاونى -

1242 - ايتوس للخدمات البيئية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54834 ورقم قيد  192279    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة وآبادة الحشرات للمبانى والمنشآت.  القيام 

باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 28 - 

المستثمرين الشمالية - التجمع الول -

1243 - المير للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54835 ورقم قيد  192280    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ميدان السيده زينب -

1244 - قناوى للتجارة Kenawy for Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54836 ورقم قيد  192281    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  -التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش يوسف وهبى -

1254 - عمرو رضا السعيد الخبيرى عامر وشركائه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54970 ورقم قيد  192295    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017 : انشاء محطات تموين السيارات . إقامة تشغيل مصنع لتصنيع شحوم السيارات . نشاط خارج قانون 72 

لسنه 2017 : إدارة محطات تموين السيارات . إقامة تشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات. مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 
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1245 - اى بى لتصنيع وتصدير الشنط E.B for the manufacture and export of bags شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54837 ورقم قيد  192282    مركز 

عام  عن انشطة من داخل قانون 72 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحقائب و الشنط بكافة انواعها.  - إعداد 

النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.   انشطة من خارج قانون 72 :  -التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تصدير 

المنتجات بكافة انواعها و على الخص تصدير الشنط بكافة انواعها.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة  بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع  النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع يوسف الجندى - باب اللوق -

1246 - روكام للتصميمات والديكور Rokam شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54838 ورقم قيد  192283    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - إعداد تصميمات 

الديكورات  - القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة D1 -الدور الخامس - 42 ش البحر 

الرئيسي - شيراتون -

1247 - سمير ابراهيم احمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54839 ورقم قيد  192284    مركز عام  عن . * انشطه داخل قانون 72 لسنه 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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  . * انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  - 

توزيع المخصبات الحيويه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون 

الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مبني 3 منطقه الباراميتر -

1248 - اينوفيت لضافات العلف شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    54843 ورقم قيد  192287    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوية ولقاحات بيطرية 

واضافات اعلف والتصنيع لدى الغير .  تجارة أدوية ولقاحات بيطرية واضافات اعلف .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 204 - النرجس 2 - التجمع الخامس -
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1249 - داما هوم للتسويق اللكتروني Dama Home شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54844 ورقم قيد  192288    مركز عام  عن - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  المقاولت 

العامة والمتخصصة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 - الدور الثاني - مول امون - شارع مستشفى رويال -

1250 - بوسيتيف ماجنتس لدارة المشروعات Positive Magnets شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54846 ورقم قيد  192289    مركز عام  عن الستثمار العقارى.  

التسويق العقارى.  الوساطة التجارية.  تشغيل وإدارة المولت والمراكز التجارية.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  

استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 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  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إدارة المشروعات.  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الول - فيل 303 ش جنوب الكاديمية - التجمع الول -

1251 - ملوك الشورما السورى لدارة المطاعم والوجبات السريعه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    54847 ورقم قيد  192290    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة لبيع السندوتشات و تجهيز الوجبات السريعه و توريد المواد الغذائيه وبيع الحلويات  و المشروبات ماعدا 

الكحوليه .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 250 ش امام جراند مول -

1252 - المردونا للخدمات العلنية ALMradona For Advertising Services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54848 ورقم قيد  192291    مركز عام  عن 

التصوير والنتاج الفنى من انتاج الفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و  

التلفزيونية و بيعها وتوزيعها.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 شارع محمد فتح ا السلطيسى - مدينه نصراول -

Page 409 of 1587 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

1253 - كعبولة للمطاعم شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54904 ورقم قيد  192294    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات على الخص 

مطاعم الكل اللبنانى.  تقديم خدمات الكاترينج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة برج 2 - مشروع ابراج زمزم - قسم 6 اكتوبر 

اول

CHALHOUB EGYPT FOR RETAIL AND  1255 - شلهوب مصر للتجزئة والتوزيع

DISTRIBUTION L.L.C شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

54973 ورقم قيد  192296    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات 

العمومية  -التصنيع لدى الغير.  -استغلل العلمات التجارية)الفرانشيز(  -سلسل المداد  -تنظيم الحملت 

التسويقية  -ادارة المشروعات.  -الشراف على تنفيذ المشروعات  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -ادخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -التجارة والتسويق اللكترونى عبر النترنت  -اقامة وتنظيم 

المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة. بشرط اصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض 

على حدا.  -تجارة التجزئة فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة البرج الدارى ستار كابيتال A4 - الدور 

التاسع - شارع عمر بن الخطاب - مدينه نصر

1256 - ماتر فارما material pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    54988 ورقم قيد  192297    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - تسويق الدوية البشرية و المستحضرات الطبية و البان الطفال و العشاب 

النباتية و النباتات الطبية .  - تسويق الدوية البيطرية و المستلزمات الطبية و المكملت الغذائية و مستحضرات 

التجميل لدى الغير .  - تصنيع الدوية و المكملت الغذائية و المستحضرات لدى الغير .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 11 شارع النادى 

-

1257 - سيميكولون لحلول العمال semicolon business solutions شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55060 ورقم قيد  192298    مركز عام  عن 

الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع وتوصيل الطلبات للمنازل)عدا النقل السياحى( ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى  للركاب او البضائع )الداخلى - الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد 

القيد بسجل  الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .  

- تسويق الكتروني عبر النترنت .  - تسويق المنتجات .  - تصميم المواقع اللكترونية .  -تصميم البرامج 

اللكترونية.  - تنظيم المؤتمرات .  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي شقة رقم 9 

ابراج العمار بلزا برج أ - شارع حافظ رمضان -
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1258 - يونى تكس لصناعة الغزل والنسيج UNITEX YARN AND FABRICS شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55062 ورقم قيد  192299    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع التريكو .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 43/3/1  - مجموعة 4 - مدينة الرحاب -

1259 - سيف لتصنيع الثاث شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55063 ورقم قيد  192300    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والموبيليا الخشبية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية الدور الرضى - عمارة سيف - امام قصر الثقافة - شارع جمال عبدالناصر البحرى -

1260 - عجلن تك Aglantech شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55064 ورقم قيد  192301    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مركز لعداد و 

تنمية و تدريب الموارد البشرية  - التوريدات العموميه  - تسويق اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 16P--الكائن 

بالطابق الرابع من العقار رقم 86 شارع عباس العقاد -
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Algharieb For Engineering  1276 - الغريب للعمال الهندسية و الكهروميكانيكية

Electromechnical works شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55094 ورقم قيد  192317    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  المقاولت العامة  توريد وتركيب وصيانة اعمال تكييف الهواء واعمال التهوية والصرف الصحى 

وتاسيس ومد كابلت الكهرباء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 ش الجامعه-شقه 22 -زهراء مدينة نصر -

1261 - كونيكشنز Connections شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55065 ورقم قيد  192302    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - التصالت وخدمات النترنت  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  : انشطة خارج قانون 72  -اقامة وتشغيل مراكز التصالت)كول سنتر(  -تقديم الستشارات الفنيه )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  -التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ميدان الذهبى -

1262 - بينكل للتجارة العامة شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55067 ورقم قيد  192303    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  -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.  -تقديم الخدمات 

اللوجيستيه من التخليص الجمركى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 101 عماره 383 عمارات النرجس-التجمع 

الخامس-
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1263 - مالك للطباعة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55068 

ورقم قيد  192304    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لطباعة الملبس .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة جزء من الدور 

الثانى بالعقار رقم 90 -ش انابيب البترول-المنطقة جسر السويس -

1264 - الجهنى جروب لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    55070 ورقم قيد  192305    مركز عام  عن تصنيع مستحضرات التجميل والدوية 

والمكملت الغذائية لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع البطل - الهضبة الوسطى -

1265 - بلن زد للخدمات العلنية Plan Z for Advertising Services شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55076 ورقم قيد  192306    مركز عام  عن - 

التسويق اللكتروني عبر النترنت  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - التسويق 

العقاري  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  إقامة وتنظيم المعارض )

عدا السياحية( والحفلت العامة والندوات والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على 

حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعة 64 - الياسمين 7 - التجمع الول -

1266 - تباديل للتسويق اللكتروني Tabadil شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    55079 ورقم قيد  192307    مركز عام  عن التسويق الليكتروني عبر النترنت  أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 الدور الرضي - فيل 6 حي 12/11  التجمع الول-

Page 413 of 1587 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

1267 - اوسبيخ للبرمجيات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55080 ورقم قيد  192308    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 الدور الثالث بعقار رقم 

537 برج راديو طلعت بجوار مستشفى كليوبترا - الكورنيش -

1268 - المزدهر للتسويق اللكترونى EL MUZDAHIR شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55081 ورقم قيد  192309    مركز عام  عن التجارة اللكترونية والتسويق 

اللكترونى عبر النترنت.  -تصميم وادارة المواقع اللكترونية.  -تسويق المنتجات بكافة انواعها.  -اعداد 

وتصميم الجرافيك.  -التصنيع لدى الغير.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

-إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - 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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 15 ش صقلية متفرع من حسنين هيكل -الدور الول - المنطقة السادسة
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1269 - بوك ات لحجز الماكن الترفيهيه Bookit شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55082 ورقم قيد  192310    مركز عام  عن حجز الماكن الترفيهيه العامه 

فيماعدا السياحيه من خلل تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع النترنت  التجارة اللكترونية عبر النترنت  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 11 د كمبوند لي روا - التجمع الخامس -

1270 - بيكادو لتصميم و انشاء تطبيق الكترونى PIKADO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55083 ورقم قيد  192311    مركز عام  عن تصميم و انشاء التطبيقات 

اللكترونيه  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - تصميم واعداد الدورات التدريبية في 

كافة المجالت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 ش 204 -دجله المعادى -

1271 - معمل الحياة ايجيبت للزركونيوم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55084 ورقم قيد  192312    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل معمل لتصنيع السنان من الزركونيوم 

وكل ما يخص تركيبات السنان الثابته والمتحركه بكافة خاماتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 أ شارع سمير عبد الروؤف 

_امتداد مكرم عبيد -

1272 - ابداع ستوديو للستثمار التجارى Ebdaa Studio شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55086 ورقم قيد  192313    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت 

اعمال التشطيبات  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد 

التصميمات الهندسية .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 341 - إسكان 100 م الستثمارى - 

الشروق -
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1273 - اتش اند ار لقطع غيار السيارات والتوريدات H&R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55091 ورقم قيد  192314    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات  -

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 70 عماره 28 بعمارات الشركة المصريه الكويتيه -

1274 - ايه ام اتش فود لتصنيع وتوريد المواد الغذائيهA.M.H Food شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55092 ورقم قيد  192315    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 

الستثمار 2017/72 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72 

توريد المواد الغذائية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4 ش حامد سليم من شارع محمد عتمان -احمد زكى -

1275 - الصلح تريد للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55093 ورقم قيد  192316    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

التوريدات العمومية .  -التصدير  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 16 ش على الجندي - المنطقة السادسة -

 NIG GROUP FOR GENERAL SUPPLIES 1277 - ان اي جي جروب للتوريدات العمومية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55099 ورقم قيد  192318    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم خدمات النظافة 

للمبانى والمنشات ومكافة الحشرات والفات والقوراض وتنسيق الحدائق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5103 شارع الجهاز - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

1278 - اى . دابليو للفضيات والمعادن الثمينة A.W Silver and Precious Metals شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55102 ورقم قيد  192319    مركز عام  عن 

تجارة الفضة والذهب والبرونز والمعادن الثمينة والمجهورات بكافة انواعها.  * وذلك بعد الحصول على موافقة 

مصلحة سك الدمغه والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 شارع عبدالخالق ثروت - 

شقة 3 - الدور الول -
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1279 - ميزه لمستلزمات التجميل MEEZA BEAUTY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55109 ورقم قيد  192320    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  -التوريدات العموميه و خاصه ادوات التجميل و مستلزمات التجميل  -تصنيع مستلزمات 

التجميل الطبيه و غير الطبيه المعقمه و الغير معقمه لدى الغير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 183 ش التروللى -ناصيه المل - برج القماشين - 

الدور 9- شقه رقم 60 -

1280 - المحترفون جروب ايجنسي للستثمار التجاري Professional Group Agency شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55113 ورقم قيد  192321    مركز عام  عن 

- التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 28 - بالدور السابع - 117 

عمارات صقر قريش - عبدالحميد بدوي - شيراتون -

1281 - شركة ال احمد عبد العزيز للتوريدات والتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55115 ورقم قيد  192322    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية بلوك 11 قطعه 18092 شقه رقم 4 -الحى 

التاسع -

1282 - ار بى سى للكيماويات R.P.C شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55118 ورقم قيد  192323    مركز عام  عن تجارة مستلزمات المعامل و تجهيزاتها و المستلزمات 

الزراعية و على الخص تجارة الكيماويات و المبيدات و السمدة و  الخامات الصناعية و البيطرية و الزراعية 

و الغذائية و المعملية , وخلط الكيماويات و خلط السمدة و التعبئة و التغليف  لدى الغير .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 53 ش جسر السويس -ب 1 -

1283 - ذا كايت THE KITE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55120 ورقم قيد  192324    مركز عام  عن اداره و تشغيل دور حضانه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى 

بالمنطقه الخدميه للعمارات B10 -مشروع مدينتى -
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1284 - الميرال لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55121 ورقم قيد  192325    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - تجارة و توزيع و تسويق و توريد و تصدير الدويه و المستلزمات والجهزة و المعدات الطبيه و 

المعلميه و المكملت  الغذائيه و المستحضرات الطبيه و مستحضرات التجميل و تسجيلها و تصنيعها لدي الغير  

- التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 1 - عمارة 58 - زهراء 

مدينه نصر - المرحله الثانيه -

1285 - فجر الواحات للمشروعات الزراعية المتكاملة شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55123 ورقم قيد  192326    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  1- تربيه الخيول  2- الهندسه الوراثيه في 

المجالت النباتيه والحيوانيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار 192 المحلية 5 التجمع الثالث -

1286 - بلو شارك للستثمار التجارى Blue Shark For Commercial Investment شركة  رأس 

مالها 2,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55127 ورقم قيد  192327    مركز عام  عن 

- أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 ش مصطفى النحاس -

1287 - محمود خلف ميدكال للتوريدات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55130 ورقم قيد  192328    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  تجارة مستحضرات التجميل ومستلزماتها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 57 ش مكرم عبيد -
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1288 - حضانه ليتل كاسل للطفال little castle nursery شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55131 ورقم قيد  192329    مركز عام  عن اقامة وتشغيل دور الحضانة 

للطفال .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 24 منطقة المستثمرين - 

القاهرة الجديدة - أول -

1289 - التير لتجارة الكيماويات ALTAIR شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    55133 ورقم قيد  192330    مركز عام  عن تجارة الكيماويات .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - 

5128 المجاورة 5 - المعراج -

1290 - سلفر توب لتجارة وتعبئة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    55139 ورقم قيد  192333    مركز عام  عن - تجارة المواد الغذائية  - تعبئة المواد الغذائية 

لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 3شارع 611 - متفرع من مسجد الوطنية - خلف حديقة بدر - جسر السويس -

R.O.I For Real Estate Marketing And  1291 - أر.أو.أي للتسويق العقارى وادارة المشروعات

Project Management شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55140 ورقم قيد  192334    مركز عام  عن التسويق العقارى  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 81 ش محمد مقلد -

1292 - فرانكوا لتجارة الجهزة والمستلزمات الطبية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55143 ورقم قيد  192335    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  تجارة وتوريد وتأجير المعدات والجهزة الطبية بكافة انواعها ومنها 

المناظير الطبية.  )فيما عدا التأجير التمويلى(  تجارة وتوريد وتوزيع المستلزمات الطبية )عدا الدوية(.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 5 شارع العقبه -
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1293 - عمرو محمد علي وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55160 ورقم قيد  192342    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   انشطه خارج قانون الستثمار 72 

/2017 :  - المقاولت العموميه  - التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة القطاميه بجوار جهاز التجمع الثالث - 

عمارة 8 - شقه 10 - غرفه 1 -

1294 - ابراهيم السيد حسين يوسف وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    55161 ورقم قيد  192343    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع العبوات الكرتونيه بكافة اشكالها واحجامها  -تجارة الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -التوريدات 

العموميه  -توريد مخلفات الخاصه بجميع انواع الدشت من الورق والكرتون  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 306 ب 

الدور الثالث-مول دار مصر -

1295 - رجب مراد وشريكيه شركة  رأس مالها 1,998,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55163 ورقم قيد  192344    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لفرز 

وتعبئة وحفظ الحاصلت الزراعية و المواد الغذائية .   انشطة من خارج قانون 72 :  - التصدير .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة  بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع  

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الغربية كفر حجازى -

1299 - سلطان للصناعات الهندسيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55211 ورقم قيد  192348    مركز عام  عن - افامه وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحد m7 -الدور الثاني - قطعه 

53 - داخل كابيتال مول - الحي الول -التجمع الخامس -

1300 - وودوز للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55212 ورقم قيد  192349    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والموباليا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش محمد عبد السلم - من ش عبد السلم - 

خلف سجن طره - طرة البلد-
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1296 - الرحاب للمبانى الحديثة شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55165 ورقم قيد  192345    مركز عام  عن  أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  انشاء او اداره او 

تشغيل المدارس .  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية عدا الدوية .  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات 

.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك واللوميتال .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى 

والطفلى عدا خام السمنت .  اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت 

الزراعية والمواد الغذائية .  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, 

بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المياه الغازيه وتعبئة المياه الطبيعيه.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  التسويق والترويج لراضي 

المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  إدارة المنطقة الصناعية 

وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات.    انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  -إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.  شراء وبيع وتقسيم 

الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية )كهرباء - مياه - صرف(  الستيراد والتصدير.  - تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  صيانةالمنشأت والمبانى.  التسويق العقاري.  الدعاية والعلن يكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المأكولت والمشروبات)عدا الكحولية( والتيك  اواي.  - مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 163 شمال الشويفات - التجمع الخامس -
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1297 - إكسبلور ترافيل للموتيلت والمراسى النيليه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55193 ورقم قيد  192346    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  أقامه وتشغيل 

المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم.  إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات 

اللزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها, بشرط الحفاظ على البيئة  النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع 

المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة, وأل تقل الطاقة الستيعابية  لكل منها عن عدد 24 فندقا  عائما .  اقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما 

يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  السياحة البيئية, فيما 

يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب 

المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ه شارع احمد 

عبدالعظيم من النصر الرئيسى -

1298 - كارول عاطف عزمى عجيب وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55196 ورقم قيد  192347    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه 

الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه  للستصلح والستزراع  إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها ومعالجتها وتدويرها, وفقا  للمعايير الفنية  والعلمية 

المقررة في هذا الشأن.  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -إعداد النماذج 

والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   -انشطة خارج قانون 72 :  -المقاولت 

العامه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 ش دسوق-صلح الدين -

1301 - أى كيه بى للتسويق العقارى I K P REALESTATE MARKETING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55213 ورقم قيد  192350    مركز عام  عن 

التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 100 ش الميرغنى الرئيسى - الطابق الرابع- عماره بنك فرست ابو ظبى - -
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1302 - هوليدايز شير للتسويق شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55219 ورقم قيد  192351    مركز عام  عن التسويق العقارى  الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 5 - الدور الثاني عقار 25 

- ش ناصر خسرو - م نصر اول -

1303 - إل - يو - إس لدارة المشروعات LUS - Projects Management شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55222 ورقم قيد  192352    مركز عام  عن "

إدارة المشروعات.  -مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات  الترخيص بها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة 28 بهجت على -

1304 - اكتشاف للخدمات البترولية والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55223 ورقم قيد  192353    مركز عام  عن تقديم الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - 

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  التوريدات العمومية  تركيب وصيانة المعدات الميكانيكية والدوات 

الكهربائية واجهزة الحاسب بانظمة الطاقة الشمسية وغرف التحكم.  - تركيب وتاجير اجهزة ومعدات توليد 

الطاقة والمنتجات الموفرة للطاقة والصيانة اللزمة لها فيما عد التاجير التمويلي .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ع 98 - محلية 5 

- التجمع الثالث -

1305 - اس يو في SUV شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55224 ورقم قيد  192354    مركز عام  عن تجارة وتوريد الملبس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 أ شارع عبد الرحمن نصر 

- متفرع من شارع المطرية -
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1306 - أميال للتجارة اللكترونية Amyal E Commerce شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55225 ورقم قيد  192355    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  التسويق اللكترونى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الثالث - قطعة رقم 1171 - 

تقاطع شارع 9 مع شارع نادى الشرق

للتأمين - المنطقة الخامسة -

1307 - سى ام ايه للتسويق اللكترونى CMA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55226 ورقم قيد  192356    مركز عام  عن التسويق اللكترونى.  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج / 4 تقسيم اللسلكى - المعادى 

الجديدة -

1308 - تكوين لتكنولوجيا المعلوماتTAKWEEN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55227 ورقم قيد  192357    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 103 - منطقة المستثمرين - خلف الجامعه المريكية - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة

- أول -

1309 - الفريدة لدارة وانشاء الحضانات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55228 ورقم قيد  192358    مركز عام  عن انشاء وتشغيل وادارة المدارس الخاصه  -ادارة وانشاء 

دور حضانه خاصه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 عماره 25 -كمبوند وادى الربيع-الشروق 2 - -
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1310 - نورث ويست لدارة الصول العقاريه North west شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55229 ورقم قيد  192359    مركز عام  عن - تسويق عقاري  - توريدات 

عموميه  - ادارة الصول العقاريه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

- P13 التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

الكائن 86 ش عباس العقاد - الدور الرابع - مدينه نصر اول - -

1311 - كاربونستيل للتصميمات الهندسية  carbonsteel شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55234 ورقم قيد  192363    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  - إعداد النماذج 

والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  - أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية 

للمصانع.  - إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - المقاولت العامة.  - ادارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية.  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار بجوار مدرسة على مصطفى مشرفه ش 

عزت عبد العاطى - ارض الجنينة - بيجام -
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1312 - اليكسا اي جي روم لمشروعات الطاقه  Alexa Egy Room شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55236 ورقم قيد  192364    مركز عام  عن . انشطه داخل قانون 

72 لسنه 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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خليا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات )النفرتر – شعيرات اللياف  

الضوئية  - اقامة وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي الصناعي وتحلية مياه البحر مع استخدم تكنولوجيات 

صديقة للبيئة  وجميع أنواع التكنولوجيا الحديثة.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية 

والكهربائية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات وخطوط النتاج )المخارط اللية للمعادن 

والخشاب(.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  1- تربيه الخيول  2- الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  تجاره 

الجمله والتجزئه للعلف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  . انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  

- مقاولت عامه  - تسويق عقارى  - الوساطة في انهاء الجراءات الداريه لدي الجهات غير الحكوميه  - 

استغلل العلمات التجاريه ) فرنشايز (  - انشاء وتركيب محطات الطاقه الشمسيه وانظمه الري الحديثه  - 

التصنيع لدي الغير للعلف  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقه 2 الدور الرضي - 7 ش سعيد زكريا - حي السفارات -

1313 - اي .ام .اتش للمقاولت العامه والتوريدات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55245 ورقم قيد  192365    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ابو بكر الصديق -

 HERMIST FOR SERVICES & CONSTRUCTION1314 - هيرمست للخدمات والمقاولت

شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55247 ورقم قيد  192366    

مركز عام  عن صيانة المباني والمنشات  المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 - الدور 

الثاني - 40 شارع النصر - مربع 1334 - ناصية شارع الجهاد -
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1315 - عاصفة الصحراء للهياكل المعدنية المتنوعة شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55286 ورقم قيد  192368    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المعادن والجمالونات والشدادات المعدنية والسقلت والسقف والبراج المعدنية واعمال  الحدادة والكريتال 

والهياكل المعدنية المتنوعة واللومنيوم واعمدة النارة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والكيماويات.  -

اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات وصناعة الكرتون والورق ولب الورق.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة 41 المنطقة 

الصناعية 2 - محور خدمى 2 - مدينه السادس من اكتوبر

Change Advertising and Real Estate   1316 - اتشانج للدعايه والعلن والتسويق العقارى

Marketing شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55308 ورقم 

قيد  192369    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  التسويق 

العقارى.  تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفلت والمناسبات العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  إنشاء المواقع اللكترونية.  إقامة وتشغيل استوديو للتصوير 

الفوتوغرافى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 شارع البنفسج 10 - التجمع الول -

1317 - شركه مجموعه كايزن للتصدير و التشيد و البناء شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55311 ورقم قيد  192370    مركز عام  عن التصدير  التجاره العامه فيما هو 

مسموح به قانونا و على الخص تجاره المواد الغذائيه  مقاولت اعمال التشييد و البناء و الديكورات و 

التشطيبات  اقامه و تشغيل سوبر ماركت و هايبر ماركت  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل 37 -الشبراوى مول - قطعه P9 -تجارى 

ادارى - الحى الثانى -

1318 - ستريب لند للمبانى الحديثة Strip Land شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55327 ورقم قيد  192373    مركز عام  عن المقاولت العامة  -تسويق 

عقارى  -مقاولت المبانى الحديثة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 523 البنفسج-التجمع الول-
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1319 - كنداكة للتجارة والتوريدات KINDAKAH FOR TRADING AND SUPPLIES شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55338 ورقم قيد  192374    مركز 

عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة p1-بالعقار رقم 3 شارع 

مكرم عبيد -

1320 - عشتار للصناعات الغذائية Ishtar Food Industries شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55339 ورقم قيد  192375    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتجهيزوتعبئة وتغليف المواد الغذائية وعلى الخص الدجاج .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 548 بمنطقة اللف مصنع - 

المنطقة الصناعية - التجمع الثالث -

1321 - النشار للستيراد والتصدير ELNASHAR FOR IMPORT AND EXPORT شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55340 ورقم قيد  192376    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة وغسيل وتشحيم وتغيير 

الزيوت للسيارات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية وعلى الخص استيراد السيارات ومنتجات المملكة الحيوانية والمصنوعات  المعدنية 

واللت والمعدات وقطع غيارها واجزائها واللت والجهزة الكهربائية وقطع غيارها  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  تجارة وتوزيع وتوريد 

قطع غيار السيارات و الطارات والبطاريات  بيع وشراء السيارات لحساب الشركة ولحساب الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مبنى رقم 3/358  شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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1322 - سابلمنت فارما للدوية Supplement Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55341 ورقم قيد  192377    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع اسماعيل رمزى 

متفرع من شارع هارون الرشيد -

1323 - الجنتان لستصلح الراضى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55343 ورقم قيد  192378    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربيه الخيول  - الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -إقامة 

المزارع السمكية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده اداريه بالدور الثالث بمول روزانا-زهراء مدينة نصر -

1324 - لزينة للمنسوجات Lazeina شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55345 ورقم قيد  192379    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة والمنسوجات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 28 ش عثمان بن عفان -
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1325 - ام زد اس العلمية للتوريدات MZS Scientific شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55348 ورقم قيد  192380    مركز عام  عن توريد كيماويات وزجاجيات 

واجهزة علميه ومستلزمات طبية ومستلزمات اسنان فيما عدا الدوية  -التوريدات العمومية  -تجارة وتوزيع 

مستحضرات التجميل وفلتر واجهزة معالجه مياه وتصنيعهم لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 121 ش التوفيق -

عمارات التوفيق-مدينة نصر ثان -

1326 - ميخائيل متواضع زخارى بساده وشريكيه شركة  رأس مالها 450,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55349 ورقم قيد  192381    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  19 - النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها 

واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 212 - دار مصر الندلس - ش التسعين - التجمع الخامس -

1327 - يزن يونس مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55350 ورقم قيد  192382    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه بانوعها.  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة ومسلتزمات الملبس 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  اقامة وتشغيل مصنع لطباعه على الملبس الجاهزة.  : انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - انشاء مراكز التدريب المتخصصه وعمل الدورات المتخصصه والتدريب عليها 

فى مجالت مختلفه.  - التصدير .  - اعداد تصميمات للطباعة على الملبس الجاهزة .  - مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش 270 

تقاطع شارع النصر - المعادى الجديدة -
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1328 - برادس للخدمات الطبية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

55358 ورقم قيد  192385    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة 

وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها  اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية. بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت 

التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 9 ه/ 5 شارع احمد 

عبدالعظيم من النصر الرئيسى - الدور الخامس -

1329 - بالميرا للستصلح الزراعى Palmera شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    55385 ورقم قيد  192386    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية.  تربية الخيول.  الهندسة الوراثية في المجالت 

النباتية والحيوانية.  التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الستيراد 

والتصدير.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق  فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة 10 - مشروع سما 

الردنية رقم 2

1330 - القادة للصناعات البلستيكية شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    55393 ورقم قيد  192388    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير البلستيكية 

اقطار مختلفه بجميع انواعها.  تجارة الجملة والتجزئة لخامات مواسير البلستيك.  -توريد خامات مواسير 

البلستيك.  -الستثمار العقارى.  -التطوير العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية 118 بالمنطقة الصناعية A4 - العاشر من 

رمضان -
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فروع الشركات

1 - الزهرة الفريقية للتنمية و الستثمار الزراعى   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47200 ورقم قيد   

78918   فرعى  عن 1   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و 

استزراع الراضي المستصلحة ويشترط أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر و ذلك فى حدود اللف فدان 

   2  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

  3  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. 

 4  اقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف ال مواد الغذائية 

 5  اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك  6  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال  وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا 7  الستيراد والتصدير  بجهة محافظة المنيا اضافه فرع بالعنوان / قطعة ارض الكائنة بمساحة 380.37 

فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا

2 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services   قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47304 ورقم قيد   82679   فرعى  عن اصبح غرض الشركة قامة وتشغيل المستشفيات والمراكز 

الطبية المتخصصة او المتكاملة او العامه وما تضمنه من انشطه داخلية علجية وطبية على أن تقدم %10 

بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة وذلك خلل مدة العفاء الضريبي ان وجد   الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية فى كل ما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الجهزة والمعدات والدوات 

والمستهلكات والمستلزمات الطبية

   اقامة وادارة مركز تخصصى فى الجهاز الهضمى والكبد والمناظير تحت اسم مركز رؤيه للجهاز الهضمى 

والكبد والمناظير   اقامة وادارة المؤتمرا ت والدورات الطبية للطباء   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص ر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

73 طريق مصر حلوان الزراعى
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3 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47310 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 3 شارع النصر مساكن شيراتون

4 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47283 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / قطعة رقم 3 من مشروع الضم 2/3/4 تقسيم جمعية الرقابة الدارية - زهراء المعادى ) 

مشروع كريستال بلزا (
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5 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47288 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / المحل الدور الرضى عمارة )31 ( من تقسيم قطعة )4( ارض الستثمار - الطريق 

الدائرى القطامية - بجوار كارفور

31 - رؤية لدارة المشروعات التجارية   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47583 ورقم قيد   

181337   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية 

. التصدير . التوكيلت التجارية . التصنيع والتعبئة لدى الغير .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور 

الرضي محل رقم 5 - العقار رقم 9 - عمارات مركز المدينة الول

32 - رؤية لدارة المشروعات التجارية   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47585 ورقم قيد   

181337   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية 

. التصدير . التوكيلت التجارية . التصنيع والتعبئة لدى الغير .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم 

B97 - منطقه السوق التجاري الشرقي - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

6 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47301 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتاح الفرع / 47 ا من 40 ب شارع شريف و يحمل رقم 76 حالى - 67سابق شارع راغب - 40 شارع 

شريف 47من  شارع راغب 40 عوايد شارع شريف و يحمل 65 حالى - 54 سابق شارع شريف
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7 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47226 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 9110 -شارع 9 المقطم

33 - انسان للمقاولت واعمال النظافة والتوريدات   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47769 ورقم قيد   

المقاولت العامة. 190748   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :  

التوريدات العمومية.  

تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشات.  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

اانشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 56 شارع الملك فيصل   / قسم الهرم

8 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47252 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 74 ب شارع العباسية - شياخة بين الجناين
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9 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47258 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / رقم 257 شارع شبرا ناحية منية السيرج - حوض على باشا شريف

34 - انسان للمقاولت واعمال النظافة والتوريدات   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47769 ورقم قيد   

المقاولت العامة. 190748   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :  

التوريدات العمومية.  

تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشات.  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

اانشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة البحر الحمر العقار رقم 782 بجوار مستوصف عمر بن الخطاب 

منطقة المل

10 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47263 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 28 شارع 9 بالمقطم قطعة رقم 391 منطقة ) د ( - شياخة المقطم
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11 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47267 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / البدروم العلوى - 45 - ل شارع الشطر السادس - ميدان الجزائر

35 - دريفيانكو للتجميل   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47943 ورقم قيد   190796   فرعى  عن 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم ) بيوتى سنتر ( وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم ) SX ( - 116  الدور 

الثاني فوق الرضى _ ) )SKY WALK  اركان -  2- محور كريزى ووتر - مدخل زايد 2 -

12 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47269 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 108 ش الشهيد احمد عصمت
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13 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47271 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / المحل رقم 86 بدور البدروم و الكائن بالمول التجارى بانوراما مول الشروق

36 - دريفيانكو للتجميل   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47943 ورقم قيد   190796   فرعى  عن 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم ) بيوتى سنتر ( وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة B – L1 – 16   , الدور الول 

TRIVIUM BUSINESS COMPLEX  مبنى تريفيوم للعمال – ش تسعين شمالي -  التجمع الول,

37 - رامسكو للتشييد و القرى البيئية   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47891 ورقم قيد   4295   

فرعى  عن اعمال المبانى المتكاملة واعمال المبانى المتكاملة واعمال المقاولت بكافة انواعها  بجهة محافظة 

السماعيلية افتتاح فرع بالعنوان / ك 4.5 عز الدين - السماعيلية وتعيين / سيد عبد المنعم سيد حسين - مدير 

للفرع

14 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47274 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / محل  الدور الرضى عمارة رقم  المنطقة الثانية مشروع اسكان مصر الجديدة
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15 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47280 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / 7 شارع عبد الحميد بدوى

38 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48105 ورقم قيد   

18459   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

/ الحل رقم 046-0 كايروفيستيفال سيتى مول - التجمع الخامس

39 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48014 ورقم قيد   53030   فرعى  عن ادارة و تشغيل سلسلة مطاعم و مقاهى سياحية ) كوفى شوب ( 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / فندق هيلتون الزمالك ريزدنس مصر بالعنوان 21 شارع محمد مظهر - الزمالك - قصر النيل - القاهرة

16 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47221 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرضى بالعقار رقم 86 شارع اسماء فهمى - قسم مدينة نصر اول
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17 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47229 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 34 ش عبد ا العربى الحر السابع - قسم مدينة نصر اول

44 - عالم السيجار   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47910 ورقم قيد   120996   فرعى  عن 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة السيجار والتبغ بكافة 

أنواعهم وملحقاتهم والكسسوارات الخاصة بهم / التجارة في السواق الحرة / تقديم الوجبات الجاهزة والسريعة 

والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان التالي / الفراغ رقم 72 مبني B بصالة السفر داخل 

الدائرة الجمركية بمبني الركاب رقم 2

18 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47245 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / الدور الرضى عماره 19 سابقا - )23 ا حاليا ( محل رقم 2 شارع المعهد الشتراكى - 

شارع الحجاز
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19 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47249 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / عمارة رقم 5 عمارات القوات المسلحة جسر السويس

20 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى(   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47318 

ورقم قيد   150791   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائيةبكافة أنواعها والمشروبات بكافة أنواعها)عدا الكحولية(  تصنيع المواد الغذائية والمشروبات 

بكافة أنواعها)عدا الكحولية( لدى الغير. تسويق المنتجات. 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 إدارة المحلت التجارية 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

التصالت )كول سنتر(.التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت. اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية افتتاح الفرع / )AVENUE-MALL( - )رقم الوحدة BB-G7-1 ( - المتداد الشمالى الصناعية بلوك 

12001
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21 - اركو ستون للتجارة والصناعة   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47472 ورقم قيد   152825   

فرعى  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة وعلى الخص مقاولت اعمال الرخام والجرانيت اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت ولدى الغير التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد وتركيب

الرخام والجرانيت وكافة مواد البناء ادارة المشروعات حق استغلل العلمات التجارية  الفرنشايز  التجارة 

اللكترونية عبر النترنت 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 اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه 13 طريق 

الوتوستراد - ارض المعارض الجديدة - بجوار مدخل بدر الليثي - شق الثعبان - طرة - المعادي

22 - بيوريستا الدولية للداره Purista Management International   قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    47425 ورقم قيد   177145   فرعى  عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات فى مجال 

التسويق )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . توزيع وتسويق وتسجيل المنتجات 

الغذائيه وتصنيعها لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة الرض الواقعة مابين ارض جامعة القاهرة ومدخل 

محور جمال عبد الناصر - بوصله دهشور الشمالية بالممشى السياحى بمدينة 6 اكتوبر - محافظة الجيزة

23 - ماتانا للمنتجات الغذائية   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47455 ورقم قيد   177178   فرعى  

عن اقامة وادارة وتملك المطاعم الثابتة والكافتريات والمطاعم السياحية الثابتةبجميع انواعها.

بيع الوجبات وتقديم المأكولت والمخبوزات والحلويات والمشروبات عدا الكحولية وتأجير واستئجار المطاعم

والكافيتريات لحسابها او لحساب الغير.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع المناجم والمحاجر - التعمير - ميدان لبنان -
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24 - ماتانا للمنتجات الغذائية   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47455 ورقم قيد   177178   فرعى  

عن اقامة وادارة وتملك المطاعم الثابتة والكافتريات والمطاعم السياحية الثابتةبجميع انواعها.

بيع الوجبات وتقديم المأكولت والمخبوزات والحلويات والمشروبات عدا الكحولية وتأجير واستئجار المطاعم

والكافيتريات لحسابها او لحساب الغير.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

Fuel Up ( بمحطة خدمة و تموين السيارات   )B5-B6( نشاطها  بجهة محافظة القاهرة بالمحل رقم

Watanya( الكائنة بمحور مصطفى كامل – التجمع الول – قسم القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة.

25 - ميدفالي للخدمات الطبية MEDVALLEY   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47324 ورقم قيد   

183053   فرعى  عن إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة 

علجية أو طبية .  اقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  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  حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

مركز طبى و علجى بالعنوان الوحدة UB-04 بمساحة 01053 متر مربع  بالطابق السفلى بالمركز التجارى 

السياحى الترفيهى ) مول لنوفافيستا – جاردن 8 ( و الكائن بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الول -القاهرة 

الجديدة – القاهرة
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26 - الكوثر لتجارة وتوريد الزيوت KTS ش.م.م   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47512 ورقم قيد   

190686   فرعى  عن - تجارة وتوريد المنتجات البترولية والزيوت والشحوم.  - الستيراد والتصدير  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات 

العمومية.  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة.  - تجارة وتوزيع أجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها 

واكسسواراتها.  - تجارة الكيماويات بكافة أنواعها ومشتقاتها )عدا الكيماويات الخطرة(.  - توريد وتركيب أجهزة 

وشبكات التصالت وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلت الخاصة  بها.  مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الشراف على تنفيذ المشروعات.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الغربية داير الناحية – كفر خضر – مركز طنطا - الغربية

27 - الكوثر لتجارة وتوريد الزيوت KTS ش.م.م   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    47512 ورقم قيد   

190686   فرعى  عن - تجارة وتوريد المنتجات البترولية والزيوت والشحوم.  - الستيراد والتصدير  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات 

العمومية.  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة.  - تجارة وتوزيع أجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها 

واكسسواراتها.  - تجارة الكيماويات بكافة أنواعها ومشتقاتها )عدا الكيماويات الخطرة(.  - توريد وتركيب أجهزة 

وشبكات التصالت وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلت الخاصة  بها.  مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الشراف على تنفيذ المشروعات.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة تعديل العنوان الدور الثانى الدارى مبنى سيتى مارك قطعه رقم )6( المحور المركزى الجنوبى 

مدينة الشيخ زايد مدينة السادس من اكتوبر تم نقل القيد الى استثمار اكتوبر
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28 - تيكمان للمعدات الثقيله ش.م.م   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47661 ورقم قيد   156364   

فرعى  عن غرض الشركة :  الستيراد  ) بصفة عامة (   التوكيلت التجارية   مركز خدمة وصيانة المعدات 

الثقيلة. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  وبشرط استصدار تراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او  تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج  

في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وبذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة 

رقم 2 جمعيه مصر الجديدة للسكان - عند علمة الكيلو 28.5 ايسر طريق مصر اسماعيلية الصحراوى

29 - النائل لدارة المطاعم   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47705 ورقم قيد   180607   فرعى  

عن ادارة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والوجبات الجاهزة والمشروبات 

"فيما عدا  المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل بالدور الرضي الكائن بالعقار رقم 6 شارع ابو العتاهية سابقا 

- حاليا بن سعيد الغرناطي امتداد شارع عباس العقاد قسم مدينة نصر

30 - رؤية لدارة المشروعات التجارية   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    47580 ورقم قيد   

181337   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية 

. التصدير . التوكيلت التجارية . التصنيع والتعبئة لدى الغير .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع المحل رقم 

12 - الدور الرضي - مول كابيتال بلزا - القطعه رقم 2 - مركز الحي السادس - مدينة العبور

40 - انفستمينت جيت للتطوير والستثمار العقاري   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47949 ورقم قيد   

90535   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  و التصدير بصفة عامة   

إقامة و تشغيل و تملك و تأجير و إستئجار وإدارة محلت ووحدات الطعام والكافيتريات والكوفى شوب والمطاعم 

العمومية الثابتة والمتحركة والمتنقلة السياحية منها وغير السياحية  والمحلت التجارية و المراكز التجارية و ادارة 

و استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز ( وتقديم خدمات الكاترينج   إدارة المطاعم العائمة السابق الحصول لها 

على تراخيص من الجهات المعنية   إدارة المشروعات ) عدا الفندقية ( مع مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمل  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالعنوان كاريبو كافيه 

CARIBOU بالوحدة رقم G1 بالمنشاه السياحية )معادي جاردن( - بالعقار رقم 13 شارع 18 - سرايات 

المعادي
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41 - ام عزام للصناعات الهندسية   M Azzam engineering industries   قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    48089 ورقم قيد   115800   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الساعات 

ومستلزماتها

 المراكز التجارية   تجارة الجملة   تجارة التجزئة

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة رقم 625 بمنطقة الصناعات الصغيرة 

بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية - العين السخنة بالتجمع الثالث - القاهرة الجديدة - القاهرة

42 - عالم السيجار   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47905 ورقم قيد   120996   فرعى  عن 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة السيجار والتبغ بكافة 

أنواعهم وملحقاتهم والكسسوارات الخاصة بهم / التجارة في السواق الحرة / تقديم الوجبات الجاهزة والسريعة 

والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان التالي /  الفراغات BG45 , BG46 بصاله 

الوصول داخل الدائرة الجمركية  بمبني الركاب رقم 2

43 - عالم السيجار   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47907 ورقم قيد   120996   فرعى  عن 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة السيجار والتبغ بكافة 

أنواعهم وملحقاتهم والكسسوارات الخاصة بهم / التجارة في السواق الحرة / تقديم الوجبات الجاهزة والسريعة 

والمشروبات فيما عدا المشروبات الكحولية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون 

 F ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنةان التالي / الغرفه رقم )555/2/772( بفنجر

بكونكورس الوصول داخل الدائرة الجمركية بمبني الركاب رقم 3

45 - امون للتعدين و التصنيع   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47900 ورقم قيد   124774   فرعى  

اقامة و تشغيل مصنع لحرق و طحن و جرش و تكسير  انشطة قانون 72 :-  • عن غرض الشركة هو  :  •

صيانة أبار البترول و تنشيطها .  – صيانة معدات الحفر و المضخات البترولية .    وغسيل الخامات التعدينية.  •

–حفر أبار المياه و البار غير العميقه للزمه لغراض البترول .  – العمال المدنية المكملة لعمال الحفر و 

الصيانة .  – معالجة السطح من الترسيبات .  – الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف و انابيب النتاج .  – 

التنقيب عن المعادن و استخراج و  انشطة خارج قانون 72 :-     ? الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  •

التوريدات العمومية .  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات  استغلل خامات المناجم و المحاجر  .  ?

السارية و  بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة رقم 12 ش 

المحولت عرب ابو ساعد - الصف - الجيزة
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46 - بريمدنت للستيراد والتوكيلت التجارية   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    48048 ورقم قيد   

132272   فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة عامة  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم 121لسنه1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي الترخيص اللزمة 

لمزاولة غرضهامن الجدهات المختصة بماليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ؛وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا  او في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع كامل الدور 

الول فوق الرضي و البدروم بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 14 بلوك 124 المنطقه السادسة مدينة نصر 

اول شارع رقم 4 احمد فخري مدينة نصر اول بحوار مستشفي حسبو الدولي

47 - صافى للتصالت  safy telecomunications   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47983 

ورقم قيد   137333   فرعى  عن غرض الشركه اصبح :الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  / التجاره 

العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا ) خاصة الهواتف المحموله واكسسواراتها ومستلزماتها ( / التوريدات 

العموميه   / صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121  لسنة 1982 بشان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرضوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه   استصدار كافه التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالدور الرضي الكائن في اسكان ناصر بلوك 4 بشارع مدحت 

نور امام رئاسة حي حدائق القبه

109 - كلودز ايجيبت   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49784 ورقم قيد   102498   فرعى  عن 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و بالخص تجارة و توزيع  و اعداد الحلوى الجافة و الغذية 

و جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( 

   ادارة و امتلك المطاعم .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو ت لحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع بالدور الرضي بالمنطقه الخارجية بالمول بالعنوان 49 ب منطقه المستثمرين الجنوبية - )مول ذا سوت( - 

التجمع الخامس القاهرة الجديدة
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48 - صافى للتصالت  safy telecomunications   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47975 

ورقم قيد   137333   فرعى  عن غرض الشركه اصبح :الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  / التجاره 

العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا ) خاصة الهواتف المحموله واكسسواراتها ومستلزماتها ( / التوريدات 

العموميه   / صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121  لسنة 1982 بشان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرضوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه   استصدار كافه التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعقار رقم 1 شارع سامي عمرو من شارع ترعه الخشاب - 

دار السلم

49 - صافى للتصالت  safy telecomunications   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47978 

ورقم قيد   137333   فرعى  عن غرض الشركه اصبح :الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  / التجاره 

العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا ) خاصة الهواتف المحموله واكسسواراتها ومستلزماتها ( / التوريدات 

العموميه   / صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121  لسنة 1982 بشان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرضوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه   استصدار كافه التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالدور الرضي رقم 2.3 بالعقار رقم 1 أ ش محمد سيد احمد

50 - صافى للتصالت  safy telecomunications   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47980 

ورقم قيد   137333   فرعى  عن غرض الشركه اصبح :الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  / التجاره 

العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا ) خاصة الهواتف المحموله واكسسواراتها ومستلزماتها ( / التوريدات 

العموميه   / صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121  لسنة 1982 بشان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرضوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه   استصدار كافه التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 2 شارع محمد سعيد - حدائق حلوان

51 - صافى للتصالت  safy telecomunications   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47972 

ورقم قيد   137333   فرعى  عن غرض الشركه اصبح :الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  / التجاره 

العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا ) خاصة الهواتف المحموله واكسسواراتها ومستلزماتها ( / التوريدات 

العموميه   / صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121  لسنة 1982 بشان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرضوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه   استصدار كافه التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع محل رقم 77 - ش المركز الجتماعي - المرج الشرقيه
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52 - اوسكويرد للستشارات الفندقية   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    47883 ورقم قيد   167611   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات. تقديم الستشارات الفندقيه )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع وحدة رقم FBA 11-07 الجونة - البحر الحمر تحت مسمي 

)PACHA MAMA( باتشا ماما

53 - ممفيس لصناعه واستيراد وتعبئه وتغليف وتوزيع السلع الغذائيه والشاي   قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    48065 ورقم قيد   170075   فرعى  عن غرض الشركة . انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72لسنه 

2017  . اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف السلع  الغذائيه والشاى . انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72لسنه 

2017 . استيراد وتوزيع السلع الغذائيه والشاى . تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه    ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه بأعملها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان 

تندمج فى شركه اخرى او معها اوان تتحول الى شركه من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح الفرع الدور الول و الثاني و الثالث عقار رقم 2 عزبة سارة طريق القناطر الخيرية

54 - الموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48755 ورقم قيد   190826   فرعى  عن  1-عمل الدارسات والبحاث التسويقية والترويجية المتمثلة في 

انشطة التغطية ومتابعة توافر منتجات الشركات والمشاركة في المعلومات 2   الستيراد والتصدير وتوزيع جميع 

منتجات ومستلزمات المنزل الحديث والمفروشات ومستلزماتها واكسسوارتها واجهزة منزلية وكهربائية 

واليكترونية 3  الدوات البلستيكية وزجاجية والمنتجات البلستيكية الخاصة بالمياه وحافظات المياه والمعالجة 

لمياه الشرب بجميع انواعها 4  قبول الوكالت التجارية بصفة عامة 5  أعمال المقاولت بصفة عامة والمقاولت 

المتكاملة 6  انشاء مراكز الخدمة 7 -توريدات عمومية 8- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البلستيك والمنتجات التي 

يستخدم البلستيك فيها كاحد مكوناتها وتصنيع الجهزة الكهربائية والليكترونية الخاصة بالستهلكات المنزلية 

والفندقية والتجارية والصناعية وتصنيع وتجميع وبيع فلتر المياه بجميع انواعها ومراحلها وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إلنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية المصنع الكائن في المنطقة الصناعية - قطعة رقم 16 -
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55 - لموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48073 ورقم قيد   190826   فرعى  عن  1-عمل الدارسات والبحاث التسويقية والترويجية المتمثلة في 

انشطة التغطية ومتابعة توافر منتجات الشركات والمشاركة في المعلومات 2   الستيراد والتصدير وتوزيع جميع 

منتجات ومستلزمات المنزل الحديث والمفروشات ومستلزماتها واكسسوارتها واجهزة منزلية وكهربائية 

واليكترونية 3  الدوات البلستيكية وزجاجية والمنتجات البلستيكية الخاصة بالمياه وحافظات المياه والمعالجة 

لمياه الشرب بجميع انواعها 4  قبول الوكالت التجارية بصفة عامة 5  أعمال المقاولت بصفة عامة والمقاولت 

المتكاملة 6  انشاء مراكز الخدمة 7 -توريدات عمومية 8- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البلستيك والمنتجات التي 

يستخدم البلستيك فيها كاحد مكوناتها وتصنيع الجهزة الكهربائية والليكترونية الخاصة بالستهلكات المنزلية 

والفندقية والتجارية والصناعية وتصنيع وتجميع وبيع فلتر المياه بجميع انواعها ومراحلها وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إلنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية المصنع الكائن في المنطقة الصناعية - قطعة رقم 16 -

56 - لموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48073 ورقم قيد   190826   فرعى  عن  1-عمل الدارسات والبحاث التسويقية والترويجية المتمثلة في 

انشطة التغطية ومتابعة توافر منتجات الشركات والمشاركة في المعلومات 2   الستيراد والتصدير وتوزيع جميع 

منتجات ومستلزمات المنزل الحديث والمفروشات ومستلزماتها واكسسوارتها واجهزة منزلية وكهربائية 

واليكترونية 3  الدوات البلستيكية وزجاجية والمنتجات البلستيكية الخاصة بالمياه وحافظات المياه والمعالجة 

لمياه الشرب بجميع انواعها 4  قبول الوكالت التجارية بصفة عامة 5  أعمال المقاولت بصفة عامة والمقاولت 

المتكاملة 6  انشاء مراكز الخدمة 7 -توريدات عمومية 8- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البلستيك والمنتجات التي 

يستخدم البلستيك فيها كاحد مكوناتها وتصنيع الجهزة الكهربائية والليكترونية الخاصة بالستهلكات المنزلية 

والفندقية والتجارية والصناعية وتصنيع وتجميع وبيع فلتر المياه بجميع انواعها ومراحلها وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إلنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3- بالعقار المقام علي القطعة رقم 1-بلوك رقم 46-المنطقة التاسعة
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57 - الموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

48755 ورقم قيد   190826   فرعى  عن  1-عمل الدارسات والبحاث التسويقية والترويجية المتمثلة في 

انشطة التغطية ومتابعة توافر منتجات الشركات والمشاركة في المعلومات 2   الستيراد والتصدير وتوزيع جميع 

منتجات ومستلزمات المنزل الحديث والمفروشات ومستلزماتها واكسسوارتها واجهزة منزلية وكهربائية 

واليكترونية 3  الدوات البلستيكية وزجاجية والمنتجات البلستيكية الخاصة بالمياه وحافظات المياه والمعالجة 

لمياه الشرب بجميع انواعها 4  قبول الوكالت التجارية بصفة عامة 5  أعمال المقاولت بصفة عامة والمقاولت 

المتكاملة 6  انشاء مراكز الخدمة 7 -توريدات عمومية 8- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البلستيك والمنتجات التي 

يستخدم البلستيك فيها كاحد مكوناتها وتصنيع الجهزة الكهربائية والليكترونية الخاصة بالستهلكات المنزلية 

والفندقية والتجارية والصناعية وتصنيع وتجميع وبيع فلتر المياه بجميع انواعها ومراحلها وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إلنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  الكائن بالشقة رقم 3- بالعقار المقام علي القطعة رقم 1-بلوك رقم 

46- المنطقة التاسعة

58 - شركة حسن علم للتجارة والهندسة Hassan Allam Trading and Engineering   قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    48338 ورقم قيد   94403   فرعى  عن غرض الشركة : 1.  التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا ,   2.  تقديم الستشارات الهندسية و الفنية و الدارية )فيما عدا كل ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية و الستشارات القانونية و و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة رأس 

المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولتحتة التنفيذية   3. التوكيلت التجارية  4. 

الستيراد و التصدير  5. بيع و توزيع و إستيراد المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل  6. المقاولت العامة 

و التوريدات العمومية  7. إقامة و تشغيل مراكز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية و إعداد الدورات 

التدريبية بكافة انواعها  8. تصنيع معدات وادوات ومستلزمات كهربائية ومعدات الضاءة الكهربائية  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع : القطعة رقم 361 بالمنطقة الصناعية )صناعات صغيرة ( مدينة القاهرة الجديدة

59 - دراجون فوودز Dragon Foods   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48192 ورقم قيد   

122118   فرعى  عن غرض الشركة :  ادارة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة  والكافيهات  الثابتة والمتحركة 

دون العائمة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية ( و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى   

التوريدات العمومية و التوكيلت التجارية والستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول ع 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ,  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  

شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها , وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع 23 بالدور الول علوي بالمنشاه السياحية )تيفلو بلزا( الكائنة بشارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - 

فندق جولدن بلزا
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60 - اى كير اوبتكس   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48290 ورقم قيد   124630   فرعى  عن 

غرض الشركه  1.إقامة وإدارة وتشغيل محلت لبيع النظارات الطبية والشمسية ومستلزماتها 2  إقامة وتشغيل 

وإدارة المستشفيات المتخصصة في كافة المجالت والتخصصات وخاصة في مجال طب وجراحة العيون 3  

مقاولت تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية ومعامل التحاليل.

4.تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة   فيما عدا المعارض السياحيه )بشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة( 5  التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين لهذا الغرض 6   إدارة المشروعات )فيما عدا الفندقية( 7   

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة 8   إقامة وتشغيل بيوتي سنتر )عناية بالجسم والبشرة والشعر   مساج   

ساونا   سبا( 9  تقديم الستشارات في كافة المجالت )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية( 10  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / العين رقم )3( 

بالعمارة رقم )61 ( الكائنة بشارع القنال حى المعادى

61 - أومامي UMAMI   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48281 ورقم قيد   156052   فرعى  عن 

اقامة وتملك وادارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والغير سياحية)عدا العائمة(. اقامة حفلت موسيقية 

وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية ودى جى ومصنفات سمعية وسمعيةبصرية عن طريق الدش 

والكمبيوتر والبروجكتور والبلى استيشن وD.V.D و V.C.D) عدا الحفلت الخاصة(. يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع 

المطعم الكائن بالوحدة رقم MB1-10A - ابو تيج مارتينا - الجونة - البحر الحمر تحت مسمي )بارتن - 

)BARTIN

71 - قبانى لتجارة الثاث والتوريدات العمومية   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48622 ورقم قيد   

94558   فرعى  عن تجارة الثاث والمفروشات المنزلية )مراتب   ستائر(.

   تجارة السجاد والموكيت .

   تجارة النجف ومستلزمات الضاءة .

   تجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية .

   التوريدات العمومية .

   تصدير الثاث والمفروشات المنزلية والجهزة الكهربائية والمنزلية . 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م صر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع : 

G024

 الكائن بالمجمع التجاري )مول طنطا( -مدينة طنطا
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62 - جى ار جى للتنمية و ادارة المشروعات   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48189 ورقم قيد   

164199   فرعى  عن اقامة و تشغيل و إدارة وتملك المحلت التجارية والمولت والسوبر ماركت. اقامة و 

تشغيل و ادارة وتملك المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. تقديم الستشارات )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إعادة الهيكلة الدارية 

للشركات. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية. ادارة المشروعات. 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات  الترخيص بها. اعداد التصميمات 

والرسومات الهندسية والمعمارية. التوريدات العمومية. الشراف على تنفيذ المشروعات. المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة. مقاولت التشطيبات والديكور.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  اقامة و تشغيل و 

إدارة وتملك المحلت التجارية والمولت والسوبر ماركت.اقامة و تشغيل و ادارة وتملك المخازن و المستودعات )

عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إعادة الهيكلة الدارية للشركات. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية. ادارة المشروعات. الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و 

شروط وإجراءات  الترخيص بها. اعداد التصميمات والرسومات الهندسية والمعمارية. التوريدات العمومية. 

الشراف على تنفيذ المشروعات. المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة. مقاولت التشطيبات والديكور.وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع ماركت و كافيه بشارع امتداد رمسيس - العباسية
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63 - جى ار جى للتنمية و ادارة المشروعات   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48187 ورقم قيد   

164199   فرعى  عن اقامة و تشغيل و إدارة وتملك المحلت التجارية والمولت والسوبر ماركت. اقامة و 

تشغيل و ادارة وتملك المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. تقديم الستشارات )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إعادة الهيكلة الدارية 

للشركات. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية. ادارة المشروعات. 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات  الترخيص بها. اعداد التصميمات 

والرسومات الهندسية والمعمارية. التوريدات العمومية. الشراف على تنفيذ المشروعات. المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة. مقاولت التشطيبات والديكور.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  اقامة و تشغيل و 

إدارة وتملك المحلت التجارية والمولت والسوبر ماركت.اقامة و تشغيل و ادارة وتملك المخازن و المستودعات )

عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إعادة الهيكلة الدارية للشركات. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية. ادارة المشروعات. الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و 

شروط وإجراءات  الترخيص بها. اعداد التصميمات والرسومات الهندسية والمعمارية. التوريدات العمومية. 

الشراف على تنفيذ المشروعات. المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة. مقاولت التشطيبات والديكور.وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع ماركت و كافيه داخل محطة غازتك بمنطقه دفره

64 - وايت نايت للغذية والمشروبات White night ش.ذ.م.م   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

48316 ورقم قيد   179147   فرعى  عن - ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات - توريد الوجبات الجاهزة 

والغذيه والمشروبات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع محل رقم 1 من ناحية ماكدونلدز محطة شل اوت الطريق الدائري - شارع 

التسعين التجمع الخامس
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65 - شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية _ الغا _ خان lebnani _ Alagha   قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    48384 ورقم قيد   190881   فرعى  عن نشاط داخل قانون  72لسنة 2017أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع اللحوم واليس كريم والشاورما والعصائر الطبيعية والمواد الغذائيه .

نشاط خارج قانون 72 لسنة2017 أقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات 

) عدا الكحوليه) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي .  إضافة نشاط تقديم المأكولت السوريه واللبنانية مع 

اللتزام بإرادة حسابات مستقله ومركز مالي مستقل النشطه الواردة بقانون الستثمار. ويجوز للشركة ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تحاول اعمال شبيهه باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في شركه اخرب أو معها أو ان تتحول الي شركه من طبيعه 

اخرب وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /  سور نادى وفندق الزمالك 

لضباط القوات المسلحة .

66 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48209 ورقم قيد   

205364   فرعى  عن 1 قبول الودائع النقديه للمعاملت المصريه والجنبيه 2 منح القروض والتسهيلت 

القصيره الجل والمتوسطه والطويله الجل 3 ضمان القروض والتسهيلت النقديه من مصادر التمويل الخرى 4 

اصدار خطابات الضمان والكفالت الخرى اللزمه 5 ادارة اصدارات السهم والسندات نيابه عن الغير وتكفى 

الكتتاب فيها 6 مزاوله جميع العمال المتعلقه بالوراق الماليه فى السواق المحليه والخارجيه خاصا نشاط امناء 

الخطط المتعلقه بكل نشاط تبادل حفظ الوراق الماليه والتعامل عليها واوراقها باسم ولصالح المالك او المستفيد 

وذلك كله تنفيذا ل تعليمات العميل وفى حدودها وكذلك يوقم البنك باجراء عمليات التسويه للمراكز الماليه الناشئه 

عن تداول الوراق الماليه اضافه الى ممارسه النشطه القائمه والمستحدثه الوارده بقانون سوق راس المال رقم 

95 لسنه 92 وتعديلته ولئحته التنفيذيه المسموح بالبنوك بمزاولتها وذلك كله بعد الحصول على ترخيص من 

الهيئه العامه لسوق المال وموافقه البنك المركزى المصرى 7 ادارة الموال والستثمارات لحساب الغير 8 مزاوله 

اعمال وانشطه البنوك السلميه 9 الحصول بوجه عام على الموارد النقديه من اسواق المال المحليه والخارجيه 

لتوظيف ها فى مختلف اوجه النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع ارابيل - مول ارابيل بلزا - التجمع 

الخامس ميدان جمال عبد الناصر

67 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48205 ورقم قيد   

205364   فرعى  عن 1 قبول الودائع النقديه للمعاملت المصريه والجنبيه 2 منح القروض والتسهيلت 

القصيره الجل والمتوسطه والطويله الجل 3 ضمان القروض والتسهيلت النقديه من مصادر التمويل الخرى 4 

اصدار خطابات الضمان والكفالت الخرى اللزمه 5 ادارة اصدارات السهم والسندات نيابه عن الغير وتكفى 

الكتتاب فيها 6 مزاوله جميع العمال المتعلقه بالوراق الماليه فى السواق المحليه والخارجيه خاصا نشاط امناء 

الخطط المتعلقه بكل نشاط تبادل حفظ الوراق الماليه والتعامل عليها واوراقها باسم ولصالح المالك او المستفيد 

وذلك كله تنفيذا ل تعليمات العميل وفى حدودها وكذلك يوقم البنك باجراء عمليات التسويه للمراكز الماليه الناشئه 

عن تداول الوراق الماليه اضافه الى ممارسه النشطه القائمه والمستحدثه الوارده بقانون سوق راس المال رقم 

95 لسنه 92 وتعديلته ولئحته التنفيذيه المسموح بالبنوك بمزاولتها وذلك كله بعد الحصول على ترخيص من 

الهيئه العامه لسوق المال وموافقه البنك المركزى المصرى 7 ادارة الموال والستثمارات لحساب الغير 8 مزاوله 

اعمال وانشطه البنوك السلميه 9 الحصول بوجه عام على الموارد النقديه من اسواق المال المحليه والخارجيه 

لتوظيف ها فى مختلف اوجه النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع شبرا مصر - 305 شارع شبرا الخلفاوي

100 - مو لدارة المشروعات   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49382 ورقم قيد   170011   

فرعى  عن -إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية-تقديم خدمات الضيافة من إقامة وتشغيل المطاعم الثابتة 

والكافيهات لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية-تقديم خدمات الكاترينج-مقاولت تجهيز 

المطاعم وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم )4.2( - نادي 

سماش الرياضي مطار القاهرة بمنطقه الفود كورت المنشأ حديثا
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68 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    48207 ورقم قيد   

205364   فرعى  عن 1 قبول الودائع النقديه للمعاملت المصريه والجنبيه 2 منح القروض والتسهيلت 

القصيره الجل والمتوسطه والطويله الجل 3 ضمان القروض والتسهيلت النقديه من مصادر التمويل الخرى 4 

اصدار خطابات الضمان والكفالت الخرى اللزمه 5 ادارة اصدارات السهم والسندات نيابه عن الغير وتكفى 

الكتتاب فيها 6 مزاوله جميع العمال المتعلقه بالوراق الماليه فى السواق المحليه والخارجيه خاصا نشاط امناء 

الخطط المتعلقه بكل نشاط تبادل حفظ الوراق الماليه والتعامل عليها واوراقها باسم ولصالح المالك او المستفيد 

وذلك كله تنفيذا ل تعليمات العميل وفى حدودها وكذلك يوقم البنك باجراء عمليات التسويه للمراكز الماليه الناشئه 

عن تداول الوراق الماليه اضافه الى ممارسه النشطه القائمه والمستحدثه الوارده بقانون سوق راس المال رقم 

95 لسنه 92 وتعديلته ولئحته التنفيذيه المسموح بالبنوك بمزاولتها وذلك كله بعد الحصول على ترخيص من 

الهيئه العامه لسوق المال وموافقه البنك المركزى المصرى 7 ادارة الموال والستثمارات لحساب الغير 8 مزاوله 

اعمال وانشطه البنوك السلميه 9 الحصول بوجه عام على الموارد النقديه من اسواق المال المحليه والخارجيه 

لتوظيف ها فى مختلف اوجه النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع الرحاب - مدينة الرحاب بوابة 6 مول 

زايرد

69 - شركة ريدكون للتعمير ش.م.م   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48595 ورقم قيد   46191   

فرعى  عن العمل في جميع مجالت الستثمارات العقارية والسكان والتشييد وتخطيط المدن ومشروعات المتداد 

العمراني وإنشاء المدن السياحية , ودراسة وتنفيذ كافة أعمال المقاولت المتكاملة في مجال مشروعات السكان 

والتعمير , التوريدات العمومية , إدارة وصيانة وتشغيل المبانى الدارية والتجارية والسكنية , دراسة وتنفيذ كافة 

المشروعات والمقاولت الهندسية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والشغال العمومية والخصوصية والعمال 

الصناعية المتصلة بها وكذا القيام بشراء وتقسيم الراضي وتجهيزها وما يستلزم ذلك من أعمال المرافق للبنية 

الساسية وبيعها أو إدارتها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها سواء إدارية أو سكنية أو تجارية أو صناعية أو 

زراعية أو سياحية من قري وموتيلت أو ترفيهية أو رياضية أو صحية وكذلك العمل في كافة مجالت السكان 

والتشييد والمن الغذائى والمشروعات الزراعية وإستصلح الراضى ولها في سبيل ذلك : 1  إمتلك المصانع 

والورش والكسارات اللزمة لتحقيق أغراضها سواء بالستخدام في مشروعاتها أو البيع للجمهور . 2  القيام 

بأعمال التصدير والستيراد والتوكيلت في مجال غرض الشركة وعلي الخص اللت والمعدات وقطع الغيار 

والخامات والديكورات والمصاعد ومستلزمات النتاج . 3  تقديم كافة الستشارات الهندسية وإعداد دراسات 

الجدوى القتصادية والدراسات التمويلية لكافة المشروعات والشراف على التنفيذ في حدود أغراض الشركة )فيما 

عدا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من 

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 4  القيام بكافة أعمال الطاقة المتجددة وإنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل 

وصيانة محطات الطاقة المتجددة )الشمسية( . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو  تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة رقم 15 منطقة بدائل الطوب - ارض المنطقة الصناعية 

شمال القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

70 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48766 ورقم قيد   84209   

فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلىمتناهى الصغروتمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

المنوفية افتتاح الفرع الكائن شقتين)امام و يسار السلم / مفتوحين علي بعض كوحدة واحدة بباب واحد( و الكائنة 

بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن ميت الواسطي - مركز الباجور
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72 - ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48484 ورقم قيد   

163066   فرعى  عن غرض الشركة . 1 . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 2 . التوريدات العمومية . 3. 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . 4. استيراد وتجارة وتوزيع السيارات بكافة انواعها )والتى تعمل 

بالبنزين والسولر والغاز والكهرباء( والدراجات البخارية والموتوسيكلت )والتى تعمل بالبنزين والسولر والغاز 

والكهرباء( وسيارات الجولف بكافة انواعها .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 5. ادارة وتشغيل 

المطاعم الثابتة والكافتيريات .6. تشغيل وادارة القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والنشطة المكملة او 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .7. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . 8. اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 9. انتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 10. ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 11. تطوير 

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات . 12.  ادارة وتسويق وتشغيل الندية الخاصة والكاديميات والندية الصحية 

ومراكز اللياقة البدنية . 13. تشغيل وادارة المدارس . 14. تجارة الموبايلت واكسسوارتها . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع للعنوان الكائن / كشك رقم SFKK43 - بمول كايرو 

فيستيفال سيتي - التجمع الخامس

105 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور(   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49850 ورقم قيد   12352   فرعى  عن تصنيع وتجميع التحف الكريستال وتصنيع وطلء شاسيهات النجف 

والتحف الباجورات والباليكات وكافة انواع الهدايا انشاء وتنظيم المعارض وبيوت الهدايا التجارة التوريدات 

التجارية مع مراعاه احكام القانون واللوائح القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم )AB-5( المبني A بالدور الرضي داخل مول )مدينتي 

اوبن اير(

106 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور(   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49852 ورقم قيد   12352   فرعى  عن تصنيع وتجميع التحف الكريستال وتصنيع وطلء شاسيهات النجف 

والتحف الباجورات والباليكات وكافة انواع الهدايا انشاء وتنظيم المعارض وبيوت الهدايا التجارة التوريدات 

التجارية مع مراعاه احكام القانون واللوائح القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة B2-17 بمول سيتي سنتر الماظة - القاهرة

107 - بيسايد للتجارة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49598 ورقم قيد   60436   فرعى  عن 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية * مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في كايرو 

فيستيفال سيتي مول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة محل رقم 1099 الدور الول حسب العقد المبرم
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73 - ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48489 ورقم قيد   

163066   فرعى  عن غرض الشركة . 1 . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 2 . التوريدات العمومية . 3. 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . 4. استيراد وتجارة وتوزيع السيارات بكافة انواعها )والتى تعمل 

بالبنزين والسولر والغاز والكهرباء( والدراجات البخارية والموتوسيكلت )والتى تعمل بالبنزين والسولر والغاز 

والكهرباء( وسيارات الجولف بكافة انواعها .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 5. ادارة وتشغيل 

المطاعم الثابتة والكافتيريات .6. تشغيل وادارة القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والنشطة المكملة او 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .7. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . 8. اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 9. انتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 10. ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 11. تطوير 

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات . 12.  ادارة وتسويق وتشغيل الندية الخاصة والكاديميات والندية الصحية 

ومراكز اللياقة البدنية . 13. تشغيل وادارة المدارس . 14. تجارة الموبايلت واكسسوارتها . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع في المحل الكائن / محطة شل اوت - الطريق الدائري - 

شارع التعسن - التجمع الخامس

74 - بونن لدارة الصيدليات Boon To Manage PHarmacies   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48645 ورقم قيد   175374   فرعى  عن ادارة الصيدليات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش 9 قطعة رقم 527 المنطقة د -صيدلية رانيا رجاء الدين

75 - بونن لدارة الصيدليات Boon To Manage PHarmacies   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

48645 ورقم قيد   175374   فرعى  عن ادارة الصيدليات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة شارع النيل السعيد -بجوار فودافون  البدرشين
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108 - ابن حيان معامل اكيو لب   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49776 ورقم قيد   60743   

فرعى  عن اقامة و تشغيل مراكز للتحاليل الطبية

   تجارة و توزيع المستلزمات الطبية 

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

)ابن حيان( و مقره الوحدة رقم 302 - الدورل الثالث العقار رقم 168 شارع النزهه - ميدان سانت فاتيما - 

النزهه )معامل اكيو لب(

76 - شركة

 أويل ويل دايركشونال سرفيسز - منطقة حرة   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48652 ورقم قيد   

190962   فرعى  عن أول  النشاط الخدمى :ـ  - تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر من قياسات 

المسح والستكشاف للبار البتروليه وتشمل صيانه آبار البترول وتنشيطها وصيانه معدات الحفر ومعالجه السطح 

بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج المتعلقه بالستكشاف البترولى  - تأجير واستئجار  وتملك اللت والمعدات 

ومهمات ومواسير البترول ومستلزماتها وقطع غيارها وجميع الجهزةالمستخدمه فى مجال البترول  والغاز  - 

تقديم الخدمات الفنية البحرية المتخصصة سواء فوق أو تحت سطح الماء او خارجه في مجال المشروعات 

البترولية البحرية والمجالت البحرية الخري وما يتعلق بها من أعمال هندسية وإنشائية ومن ذلك أعمال الغطس 

والنقاذ والصيانة بكافة أنواعها وصيانة المنصات والبار والوحدات البحرية ومعالجة ودهان المعادن  و كافة 

العمال البحرية من خدمات وصيانه وتركيبات وإنتشال سواء تحت سطح الماءأو خارجه  - أعمال المساحة 

البحرية وأبحاث التربة ومحطات تحلية مياه البحر        - مد الكوابل وخطوط النابيب تحت سطح الماء أو 

خارجة والخدمات الملحية للموانيء والمنائر وذلك في المياه القليمية المصرية وخارجها وفي سبيلها إلي ذلك أن 

تقوم بإمتلك وإستئجار وتأجير الوحدات البحرية المتخصصة والصول والمعدات واللنشات والقاطرات والبارجات 

والروافع اللزمة لتادية اغراضها للعمل بالمياه القليمية المصرية وخارجها .  - العمال المتعلقة بالخدمات 

الصناعية للمنشات البحرية والرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويدها بكافة 

المعدات وقطع الغيار المتعلقة بها .   ثانيا  النشاط التخزينى :ـ  تخزين وبيع اللت والمعدات ومهمات ومواسير 

البترول ومستلزماتها وقطع غيارها المستخدمه فى مجال البترول  والغاز والخدمات البحريه وقطع غيارها    

وذلك كله ) بالنسبه النشاطين ( للشركات والجهات المعفاه البترول العامله فى مجالت البحث والستكشاف 

والتنقيب تحت مظله وزارة البترول والشركات العامله خارج جمهوريه مصر العربيه  ومشروعات المناطق الحرة 

مع السماح للشركه  بالتعامل بنسبه 20% من حجم تعاملتها السنويه فى السوق المحلى مع الجهات والشركات 

غير المعفاه العامله تحت مظله وزارة البترول ..  بجهة محافظة السماعيلية داخل المنطقة الحرة العامة 

بالسماعيلية - محافظة السماعيليه.
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77 - شركة

 أويل ويل دايركشونال سرفيسز - منطقة حرة   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    48652 ورقم قيد   

190962   فرعى  عن أول  النشاط الخدمى :ـ  - تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر من قياسات 

المسح والستكشاف للبار البتروليه وتشمل صيانه آبار البترول وتنشيطها وصيانه معدات الحفر ومعالجه السطح 

بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج المتعلقه بالستكشاف البترولى  - تأجير واستئجار  وتملك اللت والمعدات 

ومهمات ومواسير البترول ومستلزماتها وقطع غيارها وجميع الجهزةالمستخدمه فى مجال البترول  والغاز  - 

تقديم الخدمات الفنية البحرية المتخصصة سواء فوق أو تحت سطح الماء او خارجه في مجال المشروعات 

البترولية البحرية والمجالت البحرية الخري وما يتعلق بها من أعمال هندسية وإنشائية ومن ذلك أعمال الغطس 

والنقاذ والصيانة بكافة أنواعها وصيانة المنصات والبار والوحدات البحرية ومعالجة ودهان المعادن  و كافة 

العمال البحرية من خدمات وصيانه وتركيبات وإنتشال سواء تحت سطح الماءأو خارجه  - أعمال المساحة 

البحرية وأبحاث التربة ومحطات تحلية مياه البحر        - مد الكوابل وخطوط النابيب تحت سطح الماء أو 

خارجة والخدمات الملحية للموانيء والمنائر وذلك في المياه القليمية المصرية وخارجها وفي سبيلها إلي ذلك أن 

تقوم بإمتلك وإستئجار وتأجير الوحدات البحرية المتخصصة والصول والمعدات واللنشات والقاطرات والبارجات 

والروافع اللزمة لتادية اغراضها للعمل بالمياه القليمية المصرية وخارجها .  - العمال المتعلقة بالخدمات 

الصناعية للمنشات البحرية والرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويدها بكافة 

المعدات وقطع الغيار المتعلقة بها .   ثانيا  النشاط التخزينى :ـ  تخزين وبيع اللت والمعدات ومهمات ومواسير 

البترول ومستلزماتها وقطع غيارها المستخدمه فى مجال البترول  والغاز والخدمات البحريه وقطع غيارها    

وذلك كله ) بالنسبه النشاطين ( للشركات والجهات المعفاه البترول العامله فى مجالت البحث والستكشاف 

والتنقيب تحت مظله وزارة البترول والشركات العامله خارج جمهوريه مصر العربيه  ومشروعات المناطق الحرة 

مع السماح للشركه  بالتعامل بنسبه 20% من حجم تعاملتها السنويه فى السوق المحلى مع الجهات والشركات 

غير المعفاه العامله تحت مظله وزارة البترول ..  بجهة محافظة القاهرة افتتاح مقر اداري : قطعة رقم 17 ص 3 

شارع رقم 18 بالمنطقة الصناعية بالقطامية خلف مدارس نور للغات

78 - الطارق للسيارات ش م م   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48878 ورقم قيد   47614   فرعى  

عن تجارة واستيراد وتصدير وبيع وتوزيع واستئجار وايجار السيارات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البرية 

والبحرية والدراجات البخارية واللنشات   التوكيلت التجارية   الشحن البرى والبحرى والجوى للبضائع   استيراد 

جميع انواع قطع غيار السيارات بكافة انواعها واشكالها   اعداد وتجهيز معارض السيارات  * مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعماله ا أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان / الوحده GB001  بالمركز التجارى - مول العرب - ميدان جهينة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة

79 - فيجى الدوليه للتصدير   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48979 ورقم قيد   106206   فرعى  

عن غرض الشركة : التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . تصدير جميع انواع الخضروات 

والفاكهة والحاصلت الزراعية والمعدات والجهزة الطبية . التجاره العامه والتوزيع لكل ما هو مسموع قانونا 

وعلى الخص تجارة وتوزيع الخضروات والفاكهة والحاصلت الزراعية . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

وتجميد الخضروات والفاكهه . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلويات والماكولت لصالح الشركة او 

للغير . اقامة وتشغيل مطعم لتقديم المخبوزات والمشروبات الساخنه والباردة والحلويات والمأكولت . البيع 

والتوزيع عن طريق نقاط مجهزة للبيع والتوزيع المباشر ) کرافانات ( قابلة للحركة والنتقال . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها او 

تحقي وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصتع بالدور التاني فوق 

الرضي بالقطعه رقم 791 بمنطقه الصناعات الصغيرة )الورش ( - بالمنطقه الصناعية شمال طريق القطامية 

العين السخنه - اللف مصنع - التجمع الثالث
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80 - بى كى للمطاعم PK   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48793 ورقم قيد   132173   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 

محل رقم 27 بالدور الرضي بمشرةع مول جوهرة الشروق و المقام علي قطعه الرض رقم 18 رمزية - 26 

الحي الخامس تقسيم مدينة الشروق

81 - نيل واتر للمياه المعدنية والمواد الغذائية والعصائر والمشروبات niel water   قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    49056 ورقم قيد   137271   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع وضع لمعالجة وتعبئة مياه جوفية 

طبيعية للشرب إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والمشروبات.  بجهة محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان / برج )8-و( ابراج سما - الهضبة الوسطى - المقطم

82 - ايجى فلوريدارويالتى جروب   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    48840 ورقم قيد   155628   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة السياحية والغير سياحية والكافتريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى. استغلل العلمات التجارية)فرنشايز(. 

تجارة وتوزيع المخبوزات والحلويات بكافة انواعها والمواد الغذائية بكافة انواعها والمشروبات )عدا المشروبات 

الكحولية(. اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.التوريدات 

العمومية. المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل ايهوب الكائن وحدة رقم E 1-49 &1-49 مول كايرو فستفال 

سيتى

83 - يونيليفر تى للتصنيع ايجيبت 

Unilever Tea Manufacturing Egypt   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    49090 ورقم قيد   

165163   فرعى  عن   غرض الشركة هو :   ـ إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تنقية و خلط و توليف الشاي و 

تعبئته.  ـ التصنيع و تنقية و خلط و توليف الشاي و تعبئته لصالح الغير .  ـ التصنيع و تنقية و خلط و توليف 

الشاي و تعبئته لدى الغير .  ـ التصدير .  ـ التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  ـ تقديم 

الستشارات الفنية و الدارية في مجال التجارة و إدارة العمال ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا 

الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال و لئحته 

التنفيذية ( .   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع : القطعة 

رقم 3 ـ بلوك ـ 11 ـ المنطقة الصناعية الولى ـ مدينة برج العرب الجديدة
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84 - اتش & جى كومبانى لدارة المطاعم - H&G Company   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

49005 ورقم قيد   169512   فرعى  عن •اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي•التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.•التوريدات العمومية.•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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

الكائن الوحدة رقم  G27 - المبني التجاري ارابيل بلزا - القاهرة الجديدة

85 - شركة جرو جرين للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49541 ورقم 

قيد   46719   فرعى  عن غرض الشركة . 1. استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر وذلك فى حدود الف فدان. 

2. استيراد وتصدير وتجارة كافة المستلزمات الزراعية وتشمل السمدة والمخصبات والبذور والعلف والدويه 

البيطرية واللت   3. التوكيلت التجارية . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . 4 .استيراد شتلت وفسائل نخيل البلح . مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما ل يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنوفية 

افتتاح فرع بالعنوان / محل بالدور الرضى - ش المعمل - كفر مناوهله - الباجور - المنوفية وتعيين / احمد ماجد 

ابراهيم حسن - مدير فرع

86 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49498 ورقم قيد   53030   فرعى  عن ادارة و تشغيل سلسلة مطاعم و مقاهى سياحية ) كوفى شوب ( 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع 

بفندق هيلتون الزمالك ريزدنس 21شارع محمد مظهر _ الزمالك
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87 - ميد فيرت مصر للتجارة Mid Fert Misr for trade   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49339 ورقم قيد   74173   فرعى  عن الستيراد والتصدير والحصول على التوكيلت التجارية / التجارة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وبالخص تجارة وتوزيع السمدة والمواد الكيميائية والخصبات الزراغية 

ومبيدات الفات الزراعية والمبيدات الحشرية والبذور والتقاوى ومستلزمات ومعدات النتاج الزراعى والعلف 

الحيوانية والمحاصيل الزراعية والفاكهة ولوازم محطات الرى ولوازم محطات المياه ومعدات وشبكات الرى  وكذا 

تجارة الرز /  الشحن البرى والبحرى والجوى للبضائع والتفريغ / النقل البحرى والبرى للبضائع /  تقديم 

الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية والستشارات القاونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليهت فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية /  اقامة 

وادارة وتاجير المخازن فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة /  تصدير الخامات التعدينية مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته  بجهة محافظة الشرقية اضافه فرع بالعنوان / 

طريق الصالحية بجوار كوبرى الكسارة قصاصين الشرق - الحسينية - الشرقية وتعيين / عبد الواحد محمود - 

مدير للفرع

88 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49358 ورقم قيد   

84406   فرعى  عن غرض الشركة اصبح .. انتاج الملبس الجاهزة الخارجية من القمشة والتريكو للرجال 

والنساء والطفال ورباط العنق وانتاج التريكو المصنع من القطن او اللياف الصناعية المزدوجة وتجهيز القمشة 

كالطباعة وغيرها بغرض تصنيع جزء منها بالشركة لزيادة الطاقة النتاجية من الملبس او بيع الجزء الباقى 

كاقمشة مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / منفذ بيع الكائن بالدور الرضي فوق البدروم بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 502 تقسيم مدينة 

المقطم - بشارع 9 قسم المقطم

89 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49534 ورقم قيد   

91055   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 23 شارع طلعت حرب قسم عابدين – القاهرة

90 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49536 ورقم قيد   

91055   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 

2 -محل بالممر الكائن بين العقارين 43, 43 أ شارع شريف و المرموز له 18  أ شارع 26يوليو والمطل على 

شارع 26يوليو
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91 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49538 ورقم قيد   

91055   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 7 بالعقار 34ش الهرام – مصر الجديدة – القاهرة

92 - مينتورز جيت للتطوير ورياده العمال   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49299 ورقم قيد   

129515   فرعى  عن الستيراد والتصدير. 1 صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطةصناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي . 2  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 3  

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها . 4  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . 5  إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 6  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 7  إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 8  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9  

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10  التصالت وخدمات النترنت  11  المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 12  إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية . 13  

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعيةبعد الحصول 

على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14  مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003 (  15  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 16  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. 17  حاضنات العمال التكنولوجية ودعمريادة العمال.  18  

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني. تقديم الستشارات التسويقيه و التجاريه و الهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية( . تقديم خدمات رجال العمال )فاكس   تصوير مستندات   كتابة كمبيوتر  تليفون(  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

التسويق اللكترونى اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . تأجير المساحات المكتبيه و 

الداريه و استغللها و اداراتها

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 44/32 بالبرج المقام على القطعة رقم 12 من تقسيم 10 بمشروع بفاريا 

تاون - البساتين
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93 - فانت بيزنس سوليوشن Avant Business Solution   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49193 ورقم قيد   129801   فرعى  عن غرض الشركة   تأجير وحدات مكتبية في مساحة عمل مشتركه 

)CO WORKING SPACE( اقامة و تنظيم ورش عمل   التسويق بكافة أنواعه   التسويق اللكتروني   

ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية . مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول  اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج   كما يجوز  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع عقار 19 شارع دار الدفاع الجوي - مدينة نصر

94 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49492 ورقم قيد   

138705   فرعى  عن اصبح غرض الشركة :  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات 

العمومية  اقامة وتشغيل المحلت التجارية  اقامة وتشغيل مخازن البضائع  )عدا مخازن الكيماويات والمواد 

الخطره (  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  التصنيع لدى الغير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ 

تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج  بجهة محافظة دمياط افتتاح فرع بالعنوان / طريق دمياط الجديدة - بجوار مسجد رنا - 

دمياط الجديده

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 95 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49524 

ورقم قيد   144569   فرعى  عن انشطة قانون 72  :  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها , للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن وفقا  تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  صيانة آبار البترول وتنشيطها    صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية   حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .   العمال المدنية المكملة 

لعمال الحفر والصيانة   معالجة السطح من الترسيبات   الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج   

الخدمات المتعلقةبالستكشاف البترولي   إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده 

للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقلت 

المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .   النشطة المرتبطةبالملحات الطبيعية أو الصناعية أو 

الملح الصخري.   انشطة خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية محافظة المنوفية _ شبين الكوم_ خلف نادى الغزل _شارع الدكتور مصطفي النجار _ برج الخير
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96 - الهرم الذهبى للزيوت   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49134 ورقم قيد   150277   فرعى  

عن غرض الشركة  : 1. اقامه ومصنع خلط وتعبئه واعاده تدوير الزيوت 2 . تجاره وتوزيع وتوريد الزيوت 

المعدنيه والشحومات 3 . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه بأحكام القانون 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ولينشأ 

تأسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز لهذه للشركه ان تشترك 

بأى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصرأوالخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 2 طريق بلبيس الصحراوي - السلم

Terra For Agriculture        And     Agricultural         97 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49356 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة قطعة ارض مساحتها 200 فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد البحري: 

جار  ارض ملك الدولة بطول 1200م الحد القبلي: جار القطع رقم 110و117 بطول 1200 م الحد الشرقي: جار 

القطع   105و101 بطول 700م الحد الغربي جار القطعة 120 بطول 700م

Terra For Agriculture        And     Agricultural         98 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49364 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة قطعة ارض مساحتها 3 سهم 23قيراط 83فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها  

الحد البحري: خط منكسر مكون من 3 خطوط يبدأ من الشرق بطول 1000م ثم يبحر بطول 40.80 م ثم يغرب 

بطول   94.40م الحد القبلي: خط مستقيم بطول 2031.05م  الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 152.90 بعد حرم 

الطريق  الصحراوي الحد الغربي خط سوميد بطول 197.20م  
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Terra For Agriculture        And     Agricultural         99 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49366 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة قطعة ارض مساحتها 5 قيراط 206فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد  

البحري: حد جار بطول 1400 م الحد القبلي: حد جار بطول    623.5م+630.90م+177.58م+155.60

م+177.58م الحد الشرقي: حد الطريق الصحراوي بطول 627م الحد  الغربي حد جار بطول 647م

101 - ديكسون للتنمية وإدارة المشروعات   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    49308 ورقم قيد   

179126   فرعى  عن ادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تأجير الوحدات السكنية والفندقية بنظام اقتسام الوقت ) تايم شير( 

إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات الترخيص بها مشروعات التنمية السياحية المتكاملة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع بمدينة الغردقه 

شارع الشيراتون - البحر الحمر

102 - انفورميشن بيلدرز Information Builders )ش.ذ.م.م( ا   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49137 ورقم قيد   191043   فرعى  عن 

1  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة الحبار. 2  اقامه مركز لتدريب وتنميه الموارد والكوادر البشريه.  3 

توريدات عامه وتوكيلت تجاريه والمقاولت العامه و تجارة اجهزة الحاسب اللي ومستلزماته تجارة وتوريد و 

تركيب كاميرات المراقبة وانظمة الدخول والخروج و انظمة السلمة وتلتزم الشركه بالقيد في سجل الوكلء 

التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 . 4  تصميم وتنفيذ و ادارة مشروعات البنية الساسية 

للمعلومات و التصالت وتنقسم الي )أ( اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات )ب( تنفيذ 

ودارة شبكات نقل و تداول البيانات. 5 اعداد البرمجيات وتسويقها.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة مقر اداري بالعقار رقم 2 الدور الول علوي شارع 

عبدالحميد بدوي -شيراتون المطار
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103 - انفورميشن بيلدرز Information Builders )ش.ذ.م.م( ا   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

49137 ورقم قيد   191043   فرعى  عن 

1  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة الحبار. 2  اقامه مركز لتدريب وتنميه الموارد والكوادر البشريه.  3 

توريدات عامه وتوكيلت تجاريه والمقاولت العامه و تجارة اجهزة الحاسب اللي ومستلزماته تجارة وتوريد و 

تركيب كاميرات المراقبة وانظمة الدخول والخروج و انظمة السلمة وتلتزم الشركه بالقيد في سجل الوكلء 

التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 . 4  تصميم وتنفيذ و ادارة مشروعات البنية الساسية 

للمعلومات و التصالت وتنقسم الي )أ( اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات )ب( تنفيذ 

ودارة شبكات نقل و تداول البيانات. 5 اعداد البرمجيات وتسويقها.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية 26ش اللواء عبدالعزيز علي

104 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور(   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

49847 ورقم قيد   12352   فرعى  عن تصنيع وتجميع التحف الكريستال وتصنيع وطلء شاسيهات النجف 

والتحف الباجورات والباليكات وكافة انواع الهدايا انشاء وتنظيم المعارض وبيوت الهدايا التجارة التوريدات 

التجارية مع مراعاه احكام القانون واللوائح القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع محل رقم 25 بالدور المنخفض داخل المركز التجاري سياحي ترفيهي 

- مدينة نصر )سيتي ستارز(

110 - شركة ايلجانت للتوريدات العمومية   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49659 ورقم قيد   

105200   فرعى  عن غرض الشركة : التوريدات العمومية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ,  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 5 الدور الثاني عقار 

رقم 14 أ - بالمنطقه الصناعية الولي - العبور - خلف مجمع البنوك العبور

111 - زدنى للتدريب والستشارات   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49683 ورقم قيد   109897   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

   مركز لتعليم وتدريب النطق ولغه التخاطب

   اقامه وتشغيل دور حضانه

 إقامة وتنظيم المعارض والموتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.

 تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال

 والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها

 في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالشقق ارقام 22-23-24 بالدور الثانى علوى - بالعقار 

الكائن بتقسيم فردوس هان عيسوى المقام على القطعتين رقمى 2,1 بذات التقسيم - القناطر الخيرية وتعيين / 

موناز صلح محمد محمد الدين رقم قومى 28002060101122
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112 - امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49806 ورقم قيد   

117958   فرعى  عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر 2. 

مزاولة نشاط صناديق الستثمار  بنفسها او مع الغير . مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما  يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع شقه دور اول علوي مساحتها 165 متر مربع و محل 

بالدور الرضي مساحته 28 متر الكائنين في برج العماد الطبي - قرية سنباط اول الطريق الجديد - مركز زفتي

113 - هارت أتاك للمطاعم   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49724 ورقم قيد   131867   فرعى  

عن غرض الشركه هو :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات /تجهيز وتأثيث المطاعم والكافتريات 

عرض منوعات موسيقيه ومصنفات سمعيه وبصريه عن طريق  وبيع المأكولت الجاهزه والمياه الغازيه.   

الدش والبروجيكتور و d.v.d  و v.c.d   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام للقانون .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع محل )مطعم( رقم D1 بالمركز التجاري ارابيسك مول - مدينتي

114 - محمود احمد علي حمزة وشركاه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49612 ورقم قيد   

164989   فرعى  عن الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق 

خارج الوادي القديم. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم(. اقامة وتشغيل مصنع لسحب وحقن وتشكيل حراري للبلستيك 

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية  اقامة وتشغيل المراكز التجارية مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية افتتاح الفرع لوحدة رقم 99 - المنطقه الصناعية المطورين - مجمع الوحدات الصغيرة و 

المتوسطة - مدينة السادات

115 - ايليمنت فايف للنشطه الرياضيه 

Element Five   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49618 ورقم قيد   165431   فرعى  عن نشاط 

داخل ق 72:

 الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية 

الصحية أو مراكز اللياقة البدنية

 نشاط خارج  ق72:

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات  الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع المأكولت و التيك اواى

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : جزء من النادى الجتماعى بمنطقة الخدمات بمشروع 

منتجع صن سيتى جارنز و الكائن بالقطعة رقم 21 بمنطقة المتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الشمالية - بالتجمع 

الول
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116 - الواحات الخضراء للتجارة والزراعة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49628 ورقم قيد   

165784   فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

الراضي المستصلحة تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم .  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .   تربية الخيول .  الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية 

والحيوانية  الفرز والتعبئة والتغليف لدى الغير لجميع أنواع الحاصلت الزراعيه والنباتات الطبيه والعطريه 

بانواعها المختلفه والعسل البيض والعسل السود والعطاره والتوابل بانواعها المختلفه والزيوت المستخرجه من 

النباتات الطبيه والعطريه بانواعها المختلفه وزيت الزيتون والزيتون الخام والمصنع بانواعه المختلفه والزيوت 

النباتيه الخام والفاكهه او الخضر المجففه او المغمورة في الزيت او المخلله والبلح والتمور الطازجه او المجففه 

بانواعها المختلفه والبن الخام او المحمص بانواعه المختلفه تجارة التجزئة والجمله لكافة منتجات الشركه التصدير 

لكافة منتجات الشركه إقامة وتشغيل منافذ البيع جملة وتجزئة لكافة منتجات الشركه  التسويق اللكترونى عبر 

النترنت لكافة منتجات الشركه حق استغلل العلمات التجاريه )الفرانشايز( التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز 

لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  

بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع محل دور ارضي شارع الرفاعي - حي ثاني طنطا - الغربية

167 - الرحاب للصناعات الكهربائيه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51102 ورقم قيد   71469   

فرعى  عن اضافة غرض / تصنيع مادة ) U .P.V.C( لحساب الشركة و الغير و تصديرها مع مراعاه احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية  بجهة محافظة المنوفية الفرع النتاجي : قطعة الراض الصناعية رقم 

)54( بمنطقة المتداد الجنوبي للمنطقة الصناعية الثامنة -

168 - الرحاب للصناعات الكهربائيه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51102 ورقم قيد   71469   

فرعى  عن اضافة غرض / تصنيع مادة ) U .P.V.C( لحساب الشركة و الغير و تصديرها مع مراعاه احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية  بجهة محافظة السماعيلية 11 عمارات الوقاف المستقبل شقة 3

117 - موتور للتجارة اللكترونية   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49833 ورقم قيد   177519   

فرعى  عن غرض الشركة : لتجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  توزيع و 

توريد قطع غيار و مستلزمات السيارات و المركبات الثقيلة والخفيفة وزيوت السيارات و المركبات الثقيلة والخفيفة 

.  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات و المركبات الثقيلة والخفيفة .  اقامة وتشغيل وادارة وتملك 

المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  اعمال تصميم وانتاج البرامج و 

التطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  تصميم وادارة المواقع اللكترونية عبر النترنت .  

تحصيل الفواتير.  كشف أعطال وصيانة و تصليح السيارات و المركبات الثقيلة و الخفيفة .  تغيير زيوت 

السيارات والمركبات الثقيلة و الخفيفة .  تركيب و توصيل قطع غيار السيارات والمركبات الثقيلة  و الخفيفة .  

تملك واقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات فيما عدا الخطر منها .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكتم القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع قطعه 2 و قطعه 10 بلوك 37 المنطقه العاشرة شارع ابراهيم 

ناجي )2.10( مدينة نصر
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119 - جيت تريدينج لتوكيلت معدات النظافه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    49842 ورقم قيد   

180484   فرعى  عن - التوكيلت التجاريه وتوكيلت معدات النظافه  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  - تقديم خدمات النظافه ومكافحة الحشرات والقوارض  -توريد مستلزمات الفنادق والمنشأت 

السياحيه وتوريد معدات واداوت ومهمات وخامات النظافة والمنتجات الورقيه  ولوازم ومستلزمات الشواطئ 

والحدائق ومستلزمات حمامات السباحه ومستلزمات التعبئة والتغليف )رولت فويل  واسترتش غذائى واطباق فوم 

وعلب تعبئة طعام واكواب بلستيكيه الورقيه والفوم والكرتون ورولت كرتون (  - صيانة معدات وادوات النظافه  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع 8 ح الحسيني ناصيه 53 ش نجيب الريحاني - قسم الزبكية

124 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري(   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49942 

ورقم قيد   133016   فرعى  عن تصميم وتطوير وتشغيل حزم البرامج وقواعد البيانات ونظم التشغيل وإدخال 

البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية وإنشاء البيانات لنظم المعلومات اللكترونية لتقديم خدمات القيمة 

المضافة لقطاع العمال والمؤسسات المالية وإنشاء وتشغيل شبكة )مصاري( )e.massary(للتجارة اللكترونية 

والتحصيل وتوزيع المنتجات اللكتروني للشركة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . بيع 

وتوزيع وتوريد أجهزة المحمول والجهزة الكهربائية واللكترونية وأجهزة الحاسب اللي وكافة اكسسوارات هذه 

الجهزة .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالقطعه 8908 منطقه س الهضبه العليا - منخزن للشركة - المقطم
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118 - ايزكو للتجارة والمقاولت ISCO for Trading and Contracting   قيدت فى   2022-08-10 

المقاولت العامة والمتكاملة  برقم ايداع    49696 ورقم قيد   178294   فرعى  عن غرض الشركة :- هو  •

التوريدات العمومية   • التجارة العامة بالجمله والتجزئة فيما هو مسموح به قانونا   • والمتخصصة   •

تلتزم الشركة  باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول  الستيراد والتصدير   •

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

التسويق فيما  التسويق اللكتروني   • الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   •

مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشآت والمصانع والمباني العامة  • هو مسموح به قانونا   •

توريد وتركيب والصيانة لجهزة محطات وشبكات المياة والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة   •

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم  ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   •

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء  للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   •

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  •

اعمال  ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   • المختلفة من صوت وصورة وبيانات   •

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   •

تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   • •

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك  التصالت وخدمات النترنت   •

اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات  براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   •

اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات  القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعينة   •

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي  وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون   •

تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات    الحربي رقم 64 لسنة 2003   •

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   • •

النشطة المتعلقة  بتحويل المحتوي التقليدي من  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   •

توريدات المواد  صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني   •

توريد المفروشات والمنسوجات والقمشة والملبس الجاهزة واليونيفورم والمهمات الخاصة   • الغذائية   •

)مع مراعاة قرار وزير  توريد وتركيب الجهزة الكهربائية واللكترونية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها   •

إقامة وتشغيل  توريد وتركيب اعمال التيار الخفيف  • الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 (    •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والقمشة والمفروشات والمنسوجات   •

تجارة قطن الزهر والشعر والمخلفات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات السارية, وبشرط  الجاهزة   •

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن  تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية 

اضافه الفرع بالعنوان / وحدات رقم 479-480 بمساحة 96 م بقطاع الغزل والنسيج - بمدينة المحلة الكبرى
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120 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

50102 ورقم قيد   80953   فرعى  عن غرض الشركة :ـ 1  الستيراد والتصدير 2  التجارة والتوزيع 

والتوكيلت التجارية 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المكملت الغذائية الحيوية والدوية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات الطبية والمنتجات الصحية والطبيعية ) العشاب ( والمواد الغذائية والغذية الرياضية 

والغذية الخاصة والمشروبات فيما عدا الكحلية 4  بيع وتجارة المربات وأغذية الطفال والزيوت والذبدة 

والمكسرات والحلوي والحلوى الجافة والشيكولته وكذلك الملبس الرياضية والمستلزمات والكسسوارات 

الرياضية والجهزة الرياضية 5  التوريدات العمومية 6  التصنيع لدي الغير 7  اقامة وتنظيم وادارة المعارض 

والمؤتمرات فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا 8  اقامة وادارة وتشغيل 

المراكز التجارية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 10  ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة 

الفندقية ( 11  اقامة وادارة المطاعم والكافتيريات ) فيما عدا العائمة ( وتقديم المأكولت والمشروبات بكافة 

أنواعها وأشكالها ) فيما عدا الكحلية ( اقامة واقامة المطاعم بشرط استصدار التراخيص اللزمة . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبها ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / 2محل رقم 3 - ك 17.5 طريق أسكندريه مطروح

121 - سيلورز للغذية والمشروبات وإدارة المطاعم   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50215 ورقم 

قيد   111857   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / نادى بلتنيوم - منطقة النوادى - التجمع الخامس

122 - الشركة المصرية البلجيكية فليفربار   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50180 ورقم قيد   

116750   فرعى  عن تجارة و توزيع و توريد الحلويات الغربية.

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 118 شارع مصر و السودان - حدائق القبه
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123 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري(   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    49940 

ورقم قيد   133016   فرعى  عن تصميم وتطوير وتشغيل حزم البرامج وقواعد البيانات ونظم التشغيل وإدخال 

البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية وإنشاء البيانات لنظم المعلومات اللكترونية لتقديم خدمات القيمة 

المضافة لقطاع العمال والمؤسسات المالية وإنشاء وتشغيل شبكة )مصاري( )e.massary(للتجارة اللكترونية 

والتحصيل وتوزيع المنتجات اللكتروني للشركة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . بيع 

وتوزيع وتوريد أجهزة المحمول والجهزة الكهربائية واللكترونية وأجهزة الحاسب اللي وكافة اكسسوارات هذه 

الجهزة .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعقار رقم 1140 شارع 9 هـ حي الدبلوماسين - 3 شقق بالدور 

الرضي - المقطم

125 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories   قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    50076 ورقم قيد   159903   فرعى  عن إقامة وتشغيل و إدارة مركز طبى متخصص في 

التحاليل الطبيه   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه

  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات  الترخيص بها   التوكيلت التجاريه.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الغربية اضافه فرع بالعنوان / شقة بالدور الثانى علوى رقم 54 ميدان التحرير امتداد 

شارع سعد زغلول كفر الزات - الغربية وتعيين / ياسمين محمد سامى - مديره للفرع

126 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories   قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    50079 ورقم قيد   159903   فرعى  عن إقامة وتشغيل و إدارة مركز طبى متخصص في 

التحاليل الطبيه   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه

  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات  الترخيص بها   التوكيلت التجاريه.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الغربية شقه ببرج الشيماء - طريق طنطا - قطور - سبرباى - قسم ثالث - طنطا - 

الغربية وتعيين / محمد الرفاعى ابراهيم الرفاعى - مدير للفرع
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127 - المتحدة للنشا والجلوكوز U S G   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50148 ورقم قيد   

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  173199   فرعى  عن 

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. التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا. التوريدات العمومية. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

2008. تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 

إقامة المزارع السمكية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشا والجلوكوز ومشتقاتها. التصنيع لدى الغير.  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع منطقه المطورين - القطعه رقم 3 - القطاع رقم 

F3 قطع الرض ارقام )4-5-6-8-9-10-11-12-13( مدينة السادات

128 - شركة اشراق للمشروعات ش م م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50135 ورقم قيد   

191258   فرعى  عن قامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والنترلوك والمنتجات الخرسانية   

المقاولت العامة وانشاء ورصف الطرق   استغلل المناجم والمحاجر   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا التصدير والتوكيلت التجارة تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارة ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين والمظمة لهذا الغرض   الستثمار العقارى   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحةويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر .

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008  اقامة المزارع السمكية   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .    تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم .     تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيالنة محطات توليد الكهرباء 

والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها     ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية   اعداد 

الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية   اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات   انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   

انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات   ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشأت بداخلها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن  تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج 

فيهاأو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون..  بجهة محافظة القصر طريق طيبة الجديدة - بجوار 

كتيبة التعينات -
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132 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50304 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع الكائن // بالعقار رقم 9 شارع الحرية - بجوار بنزينة التعاون

133 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50314 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // رقم 20 شارع 136 مسجد الوطنية

129 - شركة اشراق للمشروعات ش م م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    50135 ورقم قيد   

191258   فرعى  عن قامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والنترلوك والمنتجات الخرسانية   

المقاولت العامة وانشاء ورصف الطرق   استغلل المناجم والمحاجر   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا التصدير والتوكيلت التجارة تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارة ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين والمظمة لهذا الغرض   الستثمار العقارى   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحةويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر .

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008  اقامة المزارع السمكية   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .    تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم .     تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيالنة محطات توليد الكهرباء 

والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها     ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية   اعداد 

الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية   اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات   انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   

انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات   ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشأت بداخلها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن  تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج 

فيهاأو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون..  بجهة محافظة القاهرة فرع ادارى للشركة فى الدور 

الثالث - 33 شارع جمال الدين قاسم - الحى الثامن - مدينة نصر
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130 - ايموكت EMOKT   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    50369 ورقم قيد   8823   فرعى  عن 

غرض الشركة : نشاط النتاج الداجني وهو تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج  البيض او التسمين او اللحوم . اقامة وتشغيل وادارة المولت التجارية . تشغيل وادارة السوبر 

التوريدات العمومية  بجهة  ماركت . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . الستيراد والتصدير .  

محافظة القاهرة افتتاح الفرع /محل بالدور الرضي يمين المدخل الكائن 12ش نصر احمد زكي - مدينه نصر -

القاهره

131 - انيرجيا لكابلت الطاقة - السويدى   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    50268 ورقم قيد   

30405   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكابلت الكهربائية والعمدة الكهربائية والبراج 

والمحولت والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات الوصلت والنهايات الخاصة بكابلت القوة الكهربائية 

والكابلت التليفونية انتاج السلك والكابلت الكهربائية بموصلت النحاس والمونيوم معزولة وغير معزولة بجهد 

منخفض ومتوسط وعالى وانتاج مادة حبيبات البلستيك باشكالها ومشتقاتها ) P . V . C (   تصميم او انشاء او 

ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة والكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها   تصنيع الياف 

البولى بروبيليين الم ستخدمة فى حشو الكابلت الكهربائية   تصنيع العمدة الفيبر جلس المستخدمة لمشاريع انارة 

الطرق واعمدة تعليق وتوزيع الجهد المتوسط للكابلت الكهربائية   تصنيع بكر بلستيك للستخدامات الصناعية 

لغراض لف الكابلت الخاصة واسلك النحاس المعزولة بالورنيش وبكر وصناديق التوموتيف تصنيع الفيش 

الكهربائية لحقنها بالكابلت الخاصة ذات المقاسات المختلفة .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/56شارع  

الثوره قطعه رقم5 المربع 286 من خريطه مصر الجديده - الدور السابع.

134 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50317 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // محل رقم 3 بالعقار رقم  92  - غرب السكة الحديد - عزبة النخل

135 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50335 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الغربية أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // محل دور ارضي الكائن في شارع المحطة - بجوار موقف التوبيس - بجوار محل 

دهانات يوتين - حصة برما
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136 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50332 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القليوبية أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // محل بالدور الرضي - بالعقار الكئن في حرم الطريق الدائري اعلى نفق العزبة البيضاء 

- قسم الخصوص

137 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50293 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع الكائن //شارع الترعة السلطوحية - بجوار مسجد الرضا

138 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50321 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // محل تجارى رقم 43 - المنطقة الرابعة

139 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    

50324 ورقم قيد   75174   فرعى  عن ** غرض الشركة هو :   انشاء محلت لتجارة وبيع وشراء جميع 

انواع اجهزة واكسسوارات وخطوط وكروت شحن التليفون المحمول وكافة الجهزة اللكترونية والمنزلية 

والجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطع غيارها واقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة المحمول   التصدير   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   انشاء مراكز الصيانة الخاصة بغرض 

الشركة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية أفتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // محل بالعقار بناحية الخطاطبة المحطة
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   Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 140 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    50382 ورقم قيد   84209   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل 

متناهى الصغر والتأجير التمويلىمتناهى الصغروتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو 

تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الكائن 

بالدورين الرضي والول علوي والكائن بالعقار بانو نشابه بجوار سوق الثلثاء وبعد كوبري قنطره وصيلة -

الخطاطبه-مركز السادات -المنوفيه

   Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 141 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    50391 ورقم قيد   84209   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل 

متناهى الصغر والتأجير التمويلىمتناهى الصغروتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو 

تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع / الكائن 

بمحل تجاري )يسار مدخل العقار( بالدور الرضي وكامل مسطح الدور الول علوي الكائنين بالعقار علي الطريق 

بجوار المزلقان -مركز شبرا قاص - الغربيه

142 - بى دابليو ستيشان   قيدت فى   13-08-2022 برقم ايداع    50257 ورقم قيد   125998   فرعى  

عن اصلح وصيانة جميع انواع السيارات

   تجارة السيارات

   تجارة قطع غيار السيارات

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع)المحل رقم f 30 ( منطقه الورش -السوق الشرقي -مدينه الرحاب -

القاهره الجديده- القاهره

143 - كريازي اليكتريك   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50614 ورقم قيد   106   فرعى  عن 

غرض الشركة . انتاج الجهزة الكهربائية واللكترونية مثل الميكرويف والتلفزيونات والثلجات والديب فريزر 

وأجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية و جميع أنواع السخانات التي تعمل بالكهرباء والغاز والطاقة الشمسية 

وأيضا انتاج الفوم وانشاء مراكز صيانة المنتجات الشركة . ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل 

نشاطها في حدود المجالت الواردة بالمادة الولى من القانون رقم 8 السنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز 

الستثمار وتلك المجالت التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من 

الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الستثمار على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات 

والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالت المحددة بهذا القانون .  بجهة محافظة 

القليوبية افتتاح الفرع مدينة البور قطع ارقام 3-4-5-6-7-8 بلوك مجمع المحاجر المنطقه الصناعية ب,ج 

القليوبية - فرع انتاج السخانات
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144 - الشمس لداره المنشات السياحيه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50548 ورقم قيد   55103   

فرعى  عن انشاء واداره وتشغيل وتاجير المطاعم والفنادق) الثابته( والقرى السياحيه.

   اداره وتاجير الفنادق والمطاعم العائمه.

 * مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007  و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربيه رقم 356 لسنه 2008 

 * مع مراعاه القرار الوزارى رقم 626لسنه2010 الصادر بتاريخ7/10/2010 بشان شركات الدارة الفندقيه 

وشروط واجراءات الترخيص بها  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعنوان الوحدة رقم R5 بالدور الرضي - مشروع سكويروان - التجمع الول

145 - سويدش مديكل لدارة المشروعات   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50519 ورقم قيد   

95512   فرعى  عن ** اضافة الى غرض الشركة : الستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

رقم 214 بالدور الثالث بالمركز الطبي 1 المجاور لجهاز المدينة بالمنطقه الجنوبية بمدينتي

146 - سويدش مديكل لدارة المشروعات   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50515 ورقم قيد   

95512   فرعى  عن ** اضافة الى غرض الشركة : الستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

رقم 5 بمنطقه الحياء السكنيه و المنطقه الخدمية الجنوبية B6 - بمدينتي القاهرة الجديدة

147 - بينك اند بلو فاشون Pink and Blue   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50559 ورقم قيد   

158853   فرعى  عن تعديل غرض الشركه ليصبح /   - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الملبس 

الجاهزة    - التصدير   - مع أفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز 

للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الخامس و السادس بعد الرضي - عقار رقم 60 شارع 

انابيب البترول - المنطقه الصناعيه - حي السلم اول

148 - إيهاب عتال جروب للقمشة   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50517 ورقم قيد   164620   

فرعى  عن غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة والتريكو و الصباغة والتطريز 

والخياطة وتصنيع جميع انواع المنسوجات والخيوط والطباعة عليها .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة 

من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ الكائن في 56 تقسيم 

عمربن خطاب -جسر السويس -السلم-القاهره

149 - صيدرا للتوريدات العمومية SIDRA   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50554 ورقم قيد   

164791   فرعى  عن التوريدات العموميه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 1 الدور الرضي بالعقار رقم 12 شارع عبد 

المنعم رياض من شارع 7 عرب المعادي
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150 - فلوريل للمطاعم والكافيهات   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50669 ورقم قيد   182836   

فرعى  عن • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  • بيع وتوريد الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية والمشروبات )عدا 

الكحولية(.  • الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  • عرض 

المصنفات المسموعة والمرئيةواللعاب اللكترونية )بلي ستيشن(.  • تنظيم الحفلت العامة والمهرجانات الفنية 

والثقافية والغنائية.  • استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل 1.2 بحديقه الطفل - مدينة 

نصر

151 - فلوريل للمطاعم والكافيهات   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50671 ورقم قيد   182836   

فرعى  عن • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  • بيع وتوريد الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية والمشروبات )عدا 

الكحولية(.  • الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  • عرض 

المصنفات المسموعة والمرئيةواللعاب اللكترونية )بلي ستيشن(.  • تنظيم الحفلت العامة والمهرجانات الفنية 

والثقافية والغنائية.  • استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم B2  مركز تجاري 

HUB50  شارع الخمسين - زهراء المعادي
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152 - شركة العيادة المصرية لدارة المراكز الطبية   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50549 ورقم 

قيد   191330   فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الباطنه

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العظام

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج الورام

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجراحة العامة

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التغذية العلجية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض النفسية والعصبية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض الجلدية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض الصدرية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى النساء والتوليد

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض القلب

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى طب الطفال

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحة المخ والعصاب

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجهاز الهضمى والكبد

تلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة

إعمال شئونها

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش سرايا المنيل امام طب اسنان عين شمس

156 - شركه مارينا 2 للفنادق والمنشات السياحية   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50954 ورقم قيد   

117729   فرعى  عن اقامه قرية سياحي مستوى 4 نجوم بطاقه ايوائية 160 غرفه بالضافه الى الخدمات 

التكميلية التالية :مطاعم كافترايات ونادى صحى وجاكوزى وساونا وحمام واسكواش وصاله ترفيهية وديسكو 

وقاعات اجتماعات وافراح مركز تجارى وحدائق للطفال عدد3 يخت ولنش بحرى مارينا رياضيات بحرية وحدة 

طبية وحدة معالجه المياه الشرب مساكن للعاملين بالفندق على لبزبد اجمالى الماحات المبنية منها 50% من 

اجمالى المساحات المبنية بالمشروع  بجهة محافظة البحر الحمر محل 23 مارينا 3 بمساحه داخليه قدرها 

)1915 م2( قريه الجونه - الغردقه
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153 - شركة العيادة المصرية لدارة المراكز الطبية   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    50549 ورقم 

قيد   191330   فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الباطنه

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العظام

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج الورام

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجراحة العامة

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التغذية العلجية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض النفسية والعصبية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض الجلدية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المراض الصدرية

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى النساء والتوليد

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض القلب

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى طب الطفال

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحة المخ والعصاب

  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجهاز الهضمى والكبد

تلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة

إعمال شئونها

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي عمارة رقم 11 - المستثمر الصغير - جنوب الحياء - 6اكتوبر

154 - المل الشريف للبلستيك ش.م.م   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50965 ورقم قيد   623   

فرعى  عن غرض الشركة /  تصنيع المواسير البلستيك ووصلتها ولوازمها وتركيبها/ تصنيع جميع الخامات 

اللزمة للمواسير البلستيك ولوازمها/ الستيراد والتصدير/ انتاج المواد العازلة والمركبات البيتومية /  تصنيع  

/تصنيع العبوات والكياس  وتعبئة المواد اللصقة )المواد المساعدة لها منها مادة الكلينر ومادة البرايمر(.   

البلستيك للتعبئة والتغليف/ تصنيع الدوات المنزلية/ تصنيع وتجميع المحابس والخلطات والحنفيات 

وإكسسوارات الحمامات والمطابخ بجميع أنواعها ومقاساتها ولوازمها/ تصنيع وتعبئة السيليكون والتيفلون./تصنيع 

وتعبئة الصابون السائل والشحوم لغراض تركيبات المواسير البلستيك والوصلت/ الصناعات المعدنية/تصنيع 

وتجميع الدوات المكتبية / المقاولت ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخري أو تعديل غرضها في إطار أحكام 

قانون الستثمار كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون 

الستثمار الصادر بالقانون 230 لسنة 1989 بشرط موافقة الهيئة العامة للستثمار وبمراعاة أحكام القانون رقم 

95 لسنة 1992 وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 

الشقه بالدور الثاني بالعقار المقام علي القطعه رقم )5 ( بحوض الشابوره بزمام قحافه - شارع الجيش امام حديقه 

الطفل - مركز طنطا اول
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155 - ميد كونسلت ايجيبت للمستلزمات والجهزة الطبية ش ذ م م   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

تجارة وتوزيع المعدات والجهزة  50901 ورقم قيد   40002   فرعى  عن  تعديل غرض الشركه ليصبح  -

واللت والمستلزمات الطبية والدوية الكميائية والغذائية ومستحضرات التجميل والعطور والزيوت والعشاب 

أقامة وإدارة وتشغيل مركز طبي  الطبية والمكملت الغذائية , الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .   -

إدارة وتنظيم البرامج التدريبية وعمل دورات تدريبية متخصصة في المجالت الطبية والتنمية البشرية    متكامل   -

إدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم والكافيهات وأقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض   مع مراعاة ما ورد بقرار  -

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع 

مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أ 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون او لئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم F5 بالدور 

الول فوق الرض والكائن بالمبني رقم D في مشروع ذا وترواي و 5A by water way  المملوكه لشركه 

ايديا فيردي لستثمار العقاري ذاووترواي

157 - إيبوك لنشاء وإدارة المطاعم EPOCH   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50884 ورقم قيد   

133000   فرعى  عن غرض الشركة :   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات   الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنة 1982 

في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول عل 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 ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أول التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة القاهرة رقم RST-GF&12-NUR-GF-11 الكائنه في الطابق الرضي من المركز 

التجاري )ايطاليا سكوير . مول لنوفايفستا ( المقام علي قطعه الرض رقم 8 بمنطقه المستثمرين الشماليه بالتجمع 

)Moxie الول-القاهره الجديده )مطعم

158 - افرش بيتك للتجارة والتوزيع   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50757 ورقم قيد   147766   

فرعى  عن غرض الشركة : 1ـ تجاره وبيع المشغولت الذهبيه والثاث والمفروشات والداوات المنزليه 

والستشارات في مجال التسويق واداره المولت / التوريدات العموميه / بيع وتركيب وصيانه اجهزه التكيف 

والتبريد / توزيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه واجهزه المحمول / تجاره جميع انواع السيارات / اقامه وتنظيم 

معارض لعرض وبيع اجهزه التكيف والجهزه الكهربائيه والدرجات البخاريه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ) وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض علي حده ( ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع شقه رقم 11 بالعمارة رقم 5 ابراج صفوة الميثاق الدور الول علوي زهراء مدينة 

نصر
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159 - افرش بيتك للتجارة والتوزيع   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50759 ورقم قيد   147766   

فرعى  عن غرض الشركة : 1ـ تجاره وبيع المشغولت الذهبيه والثاث والمفروشات والداوات المنزليه 

والستشارات في مجال التسويق واداره المولت / التوريدات العموميه / بيع وتركيب وصيانه اجهزه التكيف 

والتبريد / توزيع الجهزه الكهربائيه والمنزليه واجهزه المحمول / تجاره جميع انواع السيارات / اقامه وتنظيم 

معارض لعرض وبيع اجهزه التكيف والجهزه الكهربائيه والدرجات البخاريه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ) وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض علي حده ( ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع محل تجاري رقم 3 يسار مدخل العقار رقم 7 سابقا 11 حاليا بشارع يوسف الدجوي 

قطعه 110 كدستر حوض الفرج - عزبة النخل الغربية - قسم المطرية

160 - التطوير للمنتجات الغذائية   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50761 ورقم قيد   162316   

فرعى  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات لتجهيز وتقديم المأكولت السريعة والتيك اواي  فيما عدا المطاعم 

العائمة  تجارة وتوزيع المواد الغذائية 

 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع محل رقم 35 - السوق التجاري - الرحاب القاهرة الجديدة

161 - جرين فورس للستثمار الزراعي   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50868 ورقم قيد   

171058   فرعى  عن تجارة السمده والمخصبات الزراعية والمبيدات والتقاوي الزراعية ومبيدات الصحة 

العامة ومستلزمات الزراعه . استصلح واستزراع الراضي ) ف حدودو الف فدان ( .الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص  اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاة احام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ؛ كما يجوز ان تندمج في الهيئات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 61 بالدور السادس بالعمارة رقم 4 نموذج )IL( بمنطقه ز من 

مشروع سما

162 - نيوتك دايم للنسيج والملبس الجاهزة ش 0 م 0 م   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50931 

ورقم قيد   191415   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 بالدور الرضى 

بالعقار المقام على القطعه رقم 241 تقسيم جمعيه عمر بن الخطاب _ ويحمل رقم 25 شارع ايمن صالح تقسيم 

عمر بن الخطاب قسم اول السلم ) ليكون مركز اتصال الشركه (

163 - نيوتك دايم للنسيج والملبس الجاهزة ش 0 م 0 م   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50931 

ورقم قيد   191415   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة الشرقية وحدة صناعية بالقطعة رقم 

14,13 بالمنطقة الصناعية أ2 شرق - A2 بمساحة اجمالية 9600 متر مربع
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164 - شركة النخيل للتنمية العقارية   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    50861 ورقم قيد   306190   

فرعى  عن  إقامة وإنشاء المشروعات السكنية والسياحية من القرى والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وغيرها 

من المنشآت بكافة أنواعها وأشكالها وكذلك القيام بأعمال البنية الساسية في جمهورية مصر العربية والخارج 

وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة المدارس فيما ل يتعدى التعليم الثانوي.    شراء العقارات والراضي الفضاء 

وتقسيمها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 

2008 وبيعها على حالتها أو بعد مدها بالمرافق والخدمات اللزمة وتشييد العمارات والعقارات بكافة أنواعها 

وعلى كافة المستويات في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية بغرض إعادة بيعها 

على نطاق التمليك وحدات مفرزة أو تأجيرها أو استغللها بكافة طرق الستغلل والقيام بجميع أعمال المقاولت 

العمومية وأعمال المباني المتكاملة بكافة أنواعها وأعمال الساسات والنشاءات المعدنية والعمال التكميلية 

واستيراد المعدات واللت الزراعية والصناعية والمعدات الخاصة بأعمال البناء والقيام بشراء الرض البور 

الصحراوية واستصلحها وزراعتها أو ادارتها أو إعادة بيعها سواء على حالتها او بعد تقسيمها ل ينشئ هذا التعدل 

أي حق للشركة في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللزمة لمباشرة النشاط من 

الجهات المختصة وفقا  للقواعد المعمول بها قانونا .   وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع طريق القطاميه العين السخنه الطريق الدائري

165 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51077 ورقم قيد   

7877   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار 

الكريمة   بكافة  اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل تجارى بالمركز التجارى مدينتى اوبن اير مول - 

مدينتى

166 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51079 ورقم قيد   

7877   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار 

الكريمة   بكافة  اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

 - Point 90 المركز التجارى )F1-23B( لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل تجارى

التجمع الخامس - قطعة 36 منطقة المستثمرين الجنوبية

169 - زدنى للتدريب والستشارات   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51163 ورقم قيد   109897   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

   مركز لتعليم وتدريب النطق ولغه التخاطب

   اقامه وتشغيل دور حضانه

 إقامة وتنظيم المعارض والموتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.

 تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال

 والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها

 في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الشقق ارقام 22 , 23 , 24 بالدور الثاني علوي - بالعقار الكائن بتقسيم 

فردوس هان عيسوي المقام علي القطعتين رقمي 1 , 2 بذات التقسيم - القناطر الخيريه
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170 - جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51116 ورقم قيد   

118797   فرعى  عن ** غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات 

السياحية وتجارة المواد الغذائية وبيع منتجات التبغ بأنواعه والسجائر بأنواعه والمعسل بأنواعه ومنتجات 

ومستلزمات الشيشة والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية وكذلك توريد وتقديم خدمة الغذية والمشروبات فيما 

عدا المشروبات الكحولية والضيافة العامة والكاترنج بأنواعه وادارة وتشغيل قاعات وصالت ضيافة خدمة كبار 

الزوار ورجال العمال وتقديم الخدمات والستشارات اللوجيستية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

مطروح المحل التجاري رقم )8 ( بالدور )الرضي( بالمول التجاري )stella walk ( الكائن بمنتجع ستيل 

سيدي عبد الرحمن - بخليج سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي

171 - بلوم بزنس سكول بى بى اس   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51097 ورقم قيد   121168   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية على اللغة النجليزية و علوم الحاسب اللي

 تأهيل الشركات للحصول على شهادة الجودة

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 اعداد البحاث العلمية

 انهاء اجراءات الحاق الطلب بالجامعات الجنبية

 إقامة وتنظيم المؤتمرات و الندوات وورش العمل )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.

 تقديم الستشارات في كافة المجالت و على الخص ادارة العمال )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات 

 المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة

 في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .

 اعداد الدورات التدريبية في كافة المجالت

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مبني 11 ج/4 تقسيم اللسلكي - المعادي

172 - سفن ستارز للخدمات الطبية   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51197 ورقم قيد   128438   

فرعى  عن إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .

إقامة و تشغيل مركز للعنايةبالشعر و الجسم و البشرة  إقامة و تشغيل دوررعاية كبار السن  إدارة الصيدليات 

تجارة و توزيع و توريد الدوية و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و الجهزة الطبية. يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع 

الكيلو 20 جنوب مدينة مرسي علم
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173 - سفن ستارز للخدمات الطبية   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51179 ورقم قيد   128438   

فرعى  عن إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .

إقامة و تشغيل مركز للعنايةبالشعر و الجسم و البشرة  إقامة و تشغيل دوررعاية كبار السن  إدارة الصيدليات 

تجارة و توزيع و توريد الدوية و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و الجهزة الطبية. يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع 

الكائنة في فنادق بلو و دريم و اميرالد لجون مرسي علم - الكيلو 20 جنوب مرسي علم

174 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51232 ورقم قيد   

131250   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه(

و تقديم جميع انواع المأكولت و التيك اواى

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 18 

شارع الجزيرة - الزمالك

175 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51230 ورقم قيد   

131250   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه(

و تقديم جميع انواع المأكولت و التيك اواى

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالدور 

)SIP(  الرضي للممر الوسط - من العقار رقم 24 شارع طلعت حرب- قصر النيل

176 - بيراميدز لدارة الصيدليات   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51159 ورقم قيد   142583   

فرعى  عن ادارة الصيدليات و دللك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية   و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

أو غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في خارجها   

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية افتتاح 

فرع للشركة كائن ب شارع محب 8 - طنطا
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177 - هولند فرايس   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51088 ورقم قيد   154506   فرعى  عن 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحوليات( وتقديم جميع 

أنواع المأكولت والتيك أواي والوجبات الخفيفة من البطاطس تحت مسمى سلسلة مطاعم هولند فرايس , وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 1 محطة وقود شل اوت - كايرو 

فيستيفال

178 - اليينا للحلويات الروسية   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51015 ورقم قيد   156692   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحلويات الروسية والحلوى من عجين والمواد الغذائية. 

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع محل H بالدور 

الرضي بمول )يوني مول( الكائن في القطعه 4 بلوك 25025 بالحي الترفيهي - مدينة العبور

179 - اليينا للحلويات الروسية   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51017 ورقم قيد   156692   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحلويات الروسية والحلوى من عجين والمواد الغذائية. 

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع قطعه رقم 

100 شمال طريق القطامية العين السخنه التجمع الثالث

Page 489 of 1587 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

180 - الهضبه لطحن وتعبئة الحبوب   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51254 ورقم قيد   160060   

فرعى  عن انشطه من داخل قانون 72 لسنة 2017: إقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن البن والحبوب 

ومشتقاتهم وتعبئتهم

 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائيه والمكسرات والسكر والشاى ومنتجات العطاره

 إقامة وتشغيل محطه لتعبئة وتغليف وتجهيز الخضروات والفاكهه المجمده والمبرده والطازجه والوجبات الجاهزة

 تجارة الجمله والتجزئه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ??? لسنة ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم ??? 

لسنة2008 

 إقامة وتشغيل ثلجات حفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها وتجميدها

انشطه من خارج قانون 72 لسنة 2017 :

 الستيراد و التصدير و التوكيلت 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  .

 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة المنوفية شارع كفرالشيخ منصور من شارع جسر المشروع عمارة 

عبدالحميد عبدالستار سيد الشهداء المنوفية
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181 - اف ام للتنمية السياحية   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51150 ورقم قيد   175055   فرعى  

عن أنشطة داخل قانون 72-:-اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله اوالمرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثةنجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة 

و اجراءات الترخيص بها -إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي 

وتأمينها , بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات 

المختصة,وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقا  عائما .-اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب 

الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. -السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدربتحديده قرار من الوزير 

المختص بالصحةبالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.-السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع 

مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة . أنشطة خارج قانون 72-:-اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى -

تنظيم الحفلت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

b16 -( الوحدة التجارية رقم )بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع )مطعم لتقديم جميع المأكولت و المشروبات

f&b - 01 ( مشروع ممشي اهل مصر السياحي - كورنيش النيل - قسم بولق

182 - إم تى أى للنتاج الحيوانى Mti For Animal Production   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

51140 ورقم قيد   183194   فرعى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التسمين أو اللحوم.  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية معلف مواشي كائنه بوادي الملك القريه 3 القطعه 30 في 

ابو حليفه نمره 5 قسم تاسع زمام التل الكبير- مركز التل الكبير - السماعليه

183 - حبق الشام   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51188 ورقم قيد   184313   فرعى  عن إقامة 

وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  

المأكولت والتيك اواى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعقار 35 شارع مصطفي النحاس - مدينة نصر اول
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184 - ايطالينو كو للستثمار التجارى   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51012 ورقم قيد   187904   

فرعى  عن - ادارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم 

جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  -ادارة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات 

الترخيص بها  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - التوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة التجارية رقم 

101 الكائنة بالطابق الول بالمركز التجاري بابراج النايل ستي التجاري و الداري الكائن في 2005 ج - 

كورنيش النيل - رمله بولق

185 - نايسكو لنتاج المواسير ومستلزماتها   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    51008 ورقم قيد   

319121   فرعى  عن غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لنتاج كافه المواد اللزمه لصناعات البلستيك من 

خلل خاماتها الوليه ومستلزمات شبكات الرى بالرش والتنقيط من مادة بولى ايثيلين ومواسير ووصلت شبكات 

المياه العزبه من مادة بولى بروبلين والعبوات البلستيكيه بكافة انواعها والجوانات الكاوتش الخاصه بوصلت 

شبكات الصرف والرى والتغذيه والمواد اللصقه بانواعها ومواسير pvc باقطار مختلفة وانتاج خراطيم ومواسير 

pe باقطار مختلفة عادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيك للرى من مادة p e  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع قطعتي رقم 12.13 المنطقه الصناعية الثالثه مدينة بدر

186 - محمد احمد مفيد وشريكيه   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51527 ورقم قيد   78124   

فرعى  عن غرض الشركه   تصنيع طوب اسمنتى مصمت وبلوك اسمنتى مفرغ بمختلف المقاسات   بلط 

انترلوك متداخل بمختلف الشكال وبردورة رصيف اسمنتية بمختلف الجسام   تصنيع كافة مواد البناء  الستيراد 

والتصدير و التوكيلت التجاريه 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر كة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

 )A5( بالبلوك رقم )لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الكائن ب القطعه رقم )10 و12

بالمجمع الصناعي سي بي سي بمدينه السادات محافظه المنوفيه

187 - الحياة الفيوم للخدمات الطبية   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51615 ورقم قيد   102456   

فرعى  عن اقامة و ادارة المستشفيات وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية

   استيراد الجهزة والمستلزمات الطبية

  بيع المستلزمات الطبية

   بيع وشراء الجهزة الطبية والدوية

   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمستلزمات الطبية

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة أى حق 

فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشر ط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الفيوم برج 

الروضه تقاطع الشارع الجانبي والشارع الخلفي لمدرسه الفيوم الثانويه الزراعيه - حي دله قسم اول الفيوم

Page 492 of 1587 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

188 - البلجيكية للحلويات   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51320 ورقم قيد   129091   فرعى  

عن غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والمأكولت   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافيتيريات   تجارة وبيع الحلوى والمأكولت   الستيراد  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع )مصنع انتاج 

حلوي( بالعنوان قطعه رقم 45 الكائن بمنطقه الورش الحرفيه - المنطقه الصناعية - التجمع العمراني الثالث - 

القاهرة الجديدة

189 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51595 ورقم قيد   152113   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 

f12 وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم

b221/  بالقريه الذكيه -طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

190 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

51595 ورقم قيد   152113   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 المنوفية المحل التجاري رقم )4( بالدور الرضي 

شارع الحرية

191 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories   قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51553 ورقم قيد   159903   فرعى  عن إقامة وتشغيل و إدارة مركز طبى متخصص في 

التحاليل الطبيه   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه

  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات  الترخيص بها   التوكيلت التجاريه.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الغربية شقه بالدور الثاني علوي العقار رقم 54 ميدان التحرير امتداد شارع سعد زغلول 

- كفر الزيات
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192 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories   قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51567 ورقم قيد   159903   فرعى  عن إقامة وتشغيل و إدارة مركز طبى متخصص في 

التحاليل الطبيه   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه

  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات  الترخيص بها   التوكيلت التجاريه.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الغربية شقه ببرج الشيماء - طريق طنطا - قطور - سبرباي - قسم ثالث - طنطا

193 - كمبيونيل تكنولوجى سيستمز Compunil Technology Systems   قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    51317 ورقم قيد   177621   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. 

تجارة وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها والصيانة المتنقلة لها.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 25 تقاطع شارع مصر حلوان 

الزراعي و شارع 151 المعادي

194 - بريتو كلود   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51632 ورقم قيد   182263   فرعى  عن : 

انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية بكافة انواعها  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف كافة البضائع  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم 

التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  

- إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  - تصميم معدات الحاسبات اللية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات 

البنية الساسية للمعلومات والتصالت.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  - تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  : انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوزيع والتجارة اللكترونية  - ادارة وتشغيل المطاعم 

الثابتة  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضي بالمول التجاري المقام 

علي قطعة الرض رقم )S21( مركز خدمات المجاورات الربعة – جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
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195 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51389 ورقم قيد   

191510   فرعى  عن غرض الشركة هو : انشاء معامل تحاليل طبية ومراكز طبية وعيادات تخصصيه في 

التحليل الطبية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه إالنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 2- الدور الثاني- العقار رقم 12 شارع احمد ذكي-المعادي

196 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51389 ورقم قيد   

191510   فرعى  عن غرض الشركة هو : انشاء معامل تحاليل طبية ومراكز طبية وعيادات تخصصيه في 

التحليل الطبية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه إالنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة 

- MC2 - 22 محافظة الشرقية شقة 7 - الدور الول - عمارة

197 - : جونسون للصناعة و الستثمار  (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51419 ورقم 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و  قيد   191525   فرعى  عن   "

لئحته التنفيذيه :  - تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه(المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه .  - اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه .  - اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه .   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزه الكترونيه .   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق .   -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل 

المعادن .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العلف 

بكافه انواعها .  - اقامه و تشغيل مصنع لفرز و تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و 

المواد الغذائيه.   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.  النشاط الخارج 

عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - الستيراد والتصدير , تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982و القانون رقم 7 لسنة 2017في شأن سجل المستوردين .  على 

الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت .                           مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 166أ - 

نموذج ( أ ) - بالمنطقة الصناعية ( جنوب العاشر
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227 - القاهرة لدارة الصيدليات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52647 ورقم قيد   123231   

فرعى  عن ادارة الصيدليات

 تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدى الغير

 تجارة الدوية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية ومستحضرات التجميل ولعب الطفال

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو ل على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / ابراج المدينة المنوره ش 27 - ارض ابو رجيله - قسم 

السلم - حوض برخالى 56.54 عمارة 7 محل رقم 7 وتعيين / تسنيم عبد الحكيم صبرى محمد غانم - مدير 

للفرع

228 - القاهرة لدارة الصيدليات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52653 ورقم قيد   123231   

فرعى  عن ادارة الصيدليات

 تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدى الغير

 تجارة الدوية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية ومستحضرات التجميل ولعب الطفال

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو ل على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 1 ش سعيد حوشان - مؤسسه الزكاه وتعيين / صبرين 

محروص عبد الوهاب محمد - مدير للفرع
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198 - : جونسون للصناعة و الستثمار  (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    51419 ورقم 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و  قيد   191525   فرعى  عن   "

لئحته التنفيذيه :  - تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه(المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه .  - اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه .  - اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه .   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزه الكترونيه .   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق .   -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه .  - اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل 

المعادن .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .  - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العلف 

بكافه انواعها .  - اقامه و تشغيل مصنع لفرز و تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و 

المواد الغذائيه.   - اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.  النشاط الخارج 

عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - الستيراد والتصدير , تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982و القانون رقم 7 لسنة 2017في شأن سجل المستوردين .  على 

الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت .                           مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة التجمع الثالث -شمال 

طريق القطامية -العين السخنه -المنطقة الصناعية

199 - البدر للغزل والنسيج والبطاطين ) بدر تكس (   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51983 ورقم 

قيد   1828   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج والبطاطين  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعقار 414 - ش بور سعيد - باب الشعرية

200 - البدر للغزل والنسيج والبطاطين ) بدر تكس (   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51981 ورقم 

قيد   1828   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج والبطاطين  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

للشركة بالعقار 581 - ش بورسعيد - باب الشعرية

201 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51989 ورقم قيد   

63759   فرعى  عن اقامه وتشغيل واداره الفنادق)الثابته(والقرى السياحيه والخدمات والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

    اداره وتشغيل المطاعم والكوفى شوب والكافتيريات .

   بيع و توريد وتصنيع الغذيه والمشروبات )عدا الكحوليات (وتجهيزات الفنادق والمطاعم والمنشات السياحية.

  الستيراد و التصدير والتجارة والتوكيلت التجارية للمواد الغذائية والحبوب والعشاب الطبيعة والصناعية 

والزيوت والخامات الغذائية  على اختلف انواعها وجميع اللوازم اللزمة والخاصة بنشاط الشركة  مع مراعاه ال 

قرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها

.  

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .وعلى الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره النشاط وعلى الشركه مراعاه احكام القانونين رقم 120 و 121 لسنه  1982م  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع ايادينا وبليز - AYADINA&BLAZE الكائن بالعنوان الوحدة رقم R2 الدور 

الرضي اوبن اير مول - مدينتي

Page 497 of 1587 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

202 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51991 ورقم قيد   

63759   فرعى  عن اقامه وتشغيل واداره الفنادق)الثابته(والقرى السياحيه والخدمات والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

    اداره وتشغيل المطاعم والكوفى شوب والكافتيريات .

   بيع و توريد وتصنيع الغذيه والمشروبات )عدا الكحوليات (وتجهيزات الفنادق والمطاعم والمنشات السياحية.

  الستيراد و التصدير والتجارة والتوكيلت التجارية للمواد الغذائية والحبوب والعشاب الطبيعة والصناعية 

والزيوت والخامات الغذائية  على اختلف انواعها وجميع اللوازم اللزمة والخاصة بنشاط الشركة  مع مراعاه ال 

قرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها

.  

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .وعلى الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره النشاط وعلى الشركه مراعاه احكام القانونين رقم 120 و 121 لسنه  1982م  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع انوش ANOUSH - الكائن بالعنوان الوحدة رقم FC03 الدور الرضي اوبن 

اير مول - مدينتي

203 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    51914 ورقم قيد   84438   فرعى  عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و 

الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة مطعم 

)BRGR ( الوحدة رقم )2( – تيفولي بلزا – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر –فندق جولدن بلزا

204 - ذا فاكتوري للتجارة و المطاعم   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51934 ورقم قيد   103538   

فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي / التوكيلت التجارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع 10 بالدور الرضي شارع ولي العهد - قسم حدائق القبه - ناصيه شارع قاسم امين - مصر و 

السودان
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261 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52915 ورقم قيد   

148235   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والجلود أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :    التصدير *مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / العقار 

3045 شارع كارفور المعادى وخلف بنزينة المارات - القاهرة

205 - لسياستا للنوادى الصحية   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51840 ورقم قيد   134001   

فرعى  عن اقامة وادارة وتشغيل مراكز التجميل للعنايةبالبشرة والشعر والجسم )بيوتى سنتر(   اقامة وادارة 

وتشغيل المراكز والنوادى الصحية ونوادى اللعاب الرياضية   تجارة وتسويق كافة المستلزمات والمعدات 

الخاصةبهذه النشطة . إقامة وتنظيم وتسويق المعارض )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدة(. التوريدات العمومية   بيع وعرض وتصدير ادوات التجميل   بيع وتوريد وتوزيع وتسجيل مستحضرات 

التجميل والعشاب الطبيعية وتصنيع ما سبق لدى الغير   التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض. تقديم الستشارات الغذائية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .   بيع المأكولت والمشروبات فيما 

عدا الكحولية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة جنوب سيناء افتتاح فرع فندق كلوب ريف - منطقه التاور - خليج نبق - شرم الشيخ

206 - جلوبال فارما ايجيبت   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    51791 ورقم قيد   163240   فرعى  

عن أنشطة داخل قانون الستثمار 72/2017:1(إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بكافة أنواعها 

والكواشف المعملية2(إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات بكافة أنواعها 

ومستلزماتهم3(تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

أنشطة خارج قانون الستثمار 72/2017:1(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 مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// 

الكائن ب قطعه رقم )61( المنطقه )ق( حي جاردنيا هايتس )1( التجمع الثالث -القاهره
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207 - فود سول للتسويق السياحى - فياندا دورا VIANDE DOREE   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

51778 ورقم قيد   181077   فرعى  عن -ادارة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت  و التيك اواى  -تقديم خدمات الكاترينج  - توريد 

الوجبات الجاهزة  -الدارة والتسويق و التشغيل السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  -ادارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم G-28 بالدور الرضي ضمن المول 

التجاري المتكامل المسمي )POINT 90( الكائن بالتجمع الخامس قطعه رقم 36 بمنطقه المستثمرين الجنوبية - 

القاهرة الجديدة

208 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52122 ورقم قيد   10373   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه 

وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه 

وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع / صيدلية د / شيماء احمد غانم و الكائنة فى زفتى - شارع 

البحر بجوار مسجد شلبى

209 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52156 ورقم قيد   47419   فرعى  عن تنفيذ 

التفاق المبرم مع منشأة الرشيد للستيراد والتصدير   مؤمن السيد صوفى رمضان وذلك لتسويق المنتجات التى 

تستوردها المنشأة وهى الحذية والشباشب بجميع انواعها   الملبس الجاهزة بجميع انواعها   الدوات 

والكسسوارات والطاولت الرياضية بجميع انواعها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل بالعقار بالقطعة 4 

- بلوك 12 - منطقة 1 - شرق مدينة نصر
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210 - تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52143 ورقم قيد   

76302   فرعى  عن غرض الشركة هو :  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تقديم الستشارات بصفة 

عامة فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

النصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية   

اقامة وتشغيل وادارة مراكز التدريب لتنمية وتاهيل الموارد البشرية   أعمال الديكور والتشطيبات   التجارة العامة 

والتوزيع فى كل ماهو مسموح به قانونا   اقامة وتشغيل وادارة سلسل محلت تجارية ) سيركل كى (او غيرها 

للشركة او للغير ومنح حق الفرانشايز واستخدام العلمة التجارية للغير ) سيركل كى ( او غيرها   أدارة وتشغيل 

الكافيهات والمطاعم وتجهيز الوجبات الغذائية   تحميص وطحن البن   تصنيع المخبوزات والحلويات والمعجنات 

والوجبات الجاهزة   ادارة السوبر ماركت   تجهيز وتوريد الوجبات الغذائية   توريدات الغذية بكافة انواعها من 

اغذية ومقرمشات وتسالى   صناعة الحلوى الجافة بانواعها   صنع النواع الطازجة من الحلوى   صنع الخبز 

الفرنجى   صنع اصناف الفطائر والكعك المحفوظة   صنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من منتجات 

المخابز الجافة   صنع الشيكولته ومنتجاتها   صنع وجبات جاهزة من اللحوم والدواجن   تصنيع البن ومنتجاته 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاحرالفرع / 

اسفل برج الجلء القديم - يحمل اسم ) سيركل كا ( و نشاطة هو مينى ماركت و تحضير الساندوتشات و 

المشروبات

211 - تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52137 ورقم قيد   

76302   فرعى  عن غرض الشركة هو :  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تقديم الستشارات بصفة 

عامة فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

النصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية   

اقامة وتشغيل وادارة مراكز التدريب لتنمية وتاهيل الموارد البشرية   أعمال الديكور والتشطيبات   التجارة العامة 

والتوزيع فى كل ماهو مسموح به قانونا   اقامة وتشغيل وادارة سلسل محلت تجارية ) سيركل كى (او غيرها 

للشركة او للغير ومنح حق الفرانشايز واستخدام العلمة التجارية للغير ) سيركل كى ( او غيرها   أدارة وتشغيل 

الكافيهات والمطاعم وتجهيز الوجبات الغذائية   تحميص وطحن البن   تصنيع المخبوزات والحلويات والمعجنات 

والوجبات الجاهزة   ادارة السوبر ماركت   تجهيز وتوريد الوجبات الغذائية   توريدات الغذية بكافة انواعها من 

اغذية ومقرمشات وتسالى   صناعة الحلوى الجافة بانواعها   صنع النواع الطازجة من الحلوى   صنع الخبز 

الفرنجى   صنع اصناف الفطائر والكعك المحفوظة   صنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من منتجات 

المخابز الجافة   صنع الشيكولته ومنتجاتها   صنع وجبات جاهزة من اللحوم والدواجن   تصنيع البن ومنتجاته 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

الكائن اسفل كوبرى الجلء - اتجاه مكتب البريد - يحمل اسم ) سيركل كا ( و نشاطة مينى ماركت تحضير 

سندوتشات و مشروبات
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212 - سبورتس وير للملبس الجاهزه رجا rajja   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52337 ورقم قيد   

90371   فرعى  عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   تجاره و توريد  الملبس الجاهزه و على الخص الزى المدرسى  

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

قطعه 1687 ش البارون الهضبي الوسطي - المقطم

213 - شركه اوزوريس للنتاج الحيوانى والزراعى   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52397 ورقم 

قيد   116891   فرعى  عن غرض الشركة :  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  

اللبان أو التسمين أو اللحوم   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض  

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر )اكثر من عشرين الف فدان ( 

فيما عدا المناطق الصادره بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار  رئيس الجهورية رقم 356 

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنقيذية .  بجهة 

محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة الرض البالغ مساحتها 12 فدان الكائنة بطريق مصر اسكندرية 

الصحراوى - بجوار قرية الشجاعة - النوبارية - البحيرة وتعيين السيد / ملك اسحق ابراهيم عطيه - مدير فرع

214 - شركه اوزوريس للنتاج الحيوانى والزراعى   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52399 ورقم 

قيد   116891   فرعى  عن غرض الشركة :  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  

اللبان أو التسمين أو اللحوم   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض  

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر )اكثر من عشرين الف فدان ( 

فيما عدا المناطق الصادره بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار  رئيس الجهورية رقم 356 

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنقيذية .  بجهة 

محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان / الكيلو 113 طريق القاهرة السكندرية الصحراوى - منطقة البستان - 

النوبارية - البحيرة - وتعيين السيد / ابانوب عادل كامل رياض - مدير فرع
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215 - إيه مارت لسلسل المداد وتجارة التجزئة A Mart   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52374 

ورقم قيد   129174   فرعى  عن اقامة سلسل المداد

 تجارة الجملة والتجزئة

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقراررئيس 

الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر اضافه فرع 

بالعنوان / محل تجارى الدور الرضى - بالعقار رقم 430 - تقسيم امتداد ابو العباس شارع المدارس امام مدرسة 

الصنايع - الغردقه - وتعيين / محمد عابدين محمود عوض - مديرا للفرع

216 - مساندة للمقاولت العامة والصيانة   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52150 ورقم قيد   

155239   فرعى  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة

تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشأت

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي بفيل 

139 - الحي 3 / 5 م 11007 - مجاوره خامسه - التجمع الول

217 - كابيتال لينك للتطوير   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52232 ورقم قيد   155723   فرعى  

عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية   الستثمار والتطوير العقارى   شراء 

وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد   

اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او 

اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير   ادارة المشروعات يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب 224 الدور السادس -بالقطاع الثاني- مركز المدينه- 

التجمع الخامس - القاهره الجديده - القاهره
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218 - فينوس جروب للستثمار الصناعى   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52178 ورقم قيد   

164492   فرعى  عن أقامه و تشغيل  مصنع لتصنيع  محسن   كيك جيل  و عجائن سكر و لوز   خلطات 

بودره سابقه التجهيز ) كيك و خبز (   تحميص و تعبئه المكسرات  و المربى  و الجيلى  وتزين و تلميع    كفر 

تورته شيكولته و كسترد و كريمه حشو و فاكهه  مسكره و محسن خبز بودر و خلط و تعبئه كريم شانتيه    انتاج  

دهون نباتيه بودر بالتجفيف  و خلط  الوان  غذائيه   حلوى من  العجين   و حلوى جافه  و الزبده المرجرين و  

تحميص و تمليح المكسرات  و خلطات العطاره و البهارات  و تحميص  و تعبئه البن و  تعبئه و تغليف و تصنيع  

العجائن  المجمده . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب قطعه 20 

/2 المنطقه الصناعيه الحرفيه ج -بدر -القاهره

219 - ليمتلس كير لدارة برامج الرعاية الصحية   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52182 ورقم قيد   

168742   فرعى  عن غرض الشركة : إدارة وتشغيل وتطوير الصيدليات. إعداد وإدارة برامج الرعاية الصحية 

)فيما عدا مباشرة نشاط التأمين او اعادة التأمين او الوساطة التأمينية(. تشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبية 

ومراكز الشعة. تشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلية 

علجية أو طبية والعيادات الطبية. تقديم الستشارات والدعم الفنى )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إدارة المشروعات. إقامة وتشغيل وإدارة مراكز التصال 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية  )كول سنتر(. 

وتشغيلها والتدريب عليها. اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. التصنيع لدى الغير للكروت الذكية. التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير 

للدوية والمستحضرات الصيدلنية والمكملت الغذائية والكيميائية والغذية الطبية والمستلزمات الطبية 

ومستلزمات الصيدليات والمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمطهرات 

ومستلزمات الطفال وتسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصة وتجارة وتوزيع كل ما سبق. أعداد الدراسات 

والبحاث العلمية. إقامة وتشغيل وإدارة مخازن الدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية والبضائع. تنظيم المعارض 

)عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  حده. إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية  وتدريب الموارد البشرية.

به قانونا . التوريدات العمومية. إعداد دراسات الجدوى للمشروعات. إنهاء إجراءات تسجيل الدوية 

والمستحضرات الصيدلنية ومستحضرات التجميل ومكملت الغذائية أمام الجهات المختصة. وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب شقه )1( بالعقار )399( شارع رمسيس -الوايلي

220 - ماريبوسا لطب وعمليات المراض الجلدية والتجميل

Mariposa   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    52242 ورقم قيد   172798   فرعى  عن  إقامة 

وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة في طب وعمليات المراض الجلدية والتجميل والليزر بشرط أن تقدم )%10( 

سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية برج1نموذج )ج ( الوحدة رقم206 الدور الثاني علوي - ش وابور النور- 

أبراج النصر- ثان المحلة الكبرى
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221 - برو بتروليم سيرفيس - منطقه حره BRO Petroleum Services Free Zone   قيدت فى   

تقديم الخدمات البترولية التي تتعلق  21-08-2022 برقم ايداع    52238 ورقم قيد   191709   فرعى  عن 

تقديم  بشكل اساسي باعمال الحفر والخدمات المرافقة لها باستخدام احدث التقنيات المتاحة والصديقة للبيئة .   

تقديم خدمات مواسير التغليف ومواسير  الخدمات البترولية المتعلقة بحفر وصيانة واختبار وتنشيط أبار البترول.   

تقديم الخدمات الفنية والهندسية والستشارية والخدمات التي تشمل اداره وتشغيل وتأجير وصيانه  النتاج    

اللت والمعدات والتوريدات وقطع الغيار وجميع المعدات المستخدمه في مجال صناعه النفط والغاز وتوفير 

تقديم الستشارات الفنية في مجال حفر البار وتوريد  المواد الكيماويه والخدمات اللزمه لعمليات الحفر والنتاج    

وتأجير وصيانه المعدات واللت والجهزة والصول التي تحتاجها الشركات في تجهيز المواقع وتنفيذ ما تحتاجه 

تقديم الخدمات البترولية المتعلقه بصيانه واختبار خطوط النابيب ومعدات الحفر .    في مواقع الستكشاف .   

حفر ابار المياه الضحله اللزمه للغراض البتروليه وحفر ابار المياه  تقديم خدمات التنقيب عن البترول .   

العميقه وتخزين وتوريد الجديد من المعدات واللت والدوات وانابيب النفط والغاز واللوازم و قطع الغيار .   

القيام بخدمات الحفر المتكامله المتعلقه بعمليات الحفر والتي تشمل تسجيلت الطفله والمسح السيزمي والمعالجه 

السزمية والتقيم وعمليات تبطين البار بالسمنت والتسجيلت الكهربائية الحفر الموجه القياسات اثناء الحفر , 

التسجيلت اثناء الحفر سوائل الحفر . وكافه الخدمات المرتبطه بعمليات البحث والستكشاف وتخزين  المعدات 

والمهمات المتعلقه بعمليات الحفر والنشطه المرتبطة بها   وذلك كله للشركات والجهات المعفاه العامله في 

مجالت البحث والستشكاف والتنقيب تحت مظله وزاره البترول والشركات العامله خارج جمهورية مصر العربية 

ومشروعات المناطق الحره , مع السماح للشركه بالتعامل بنسبة 20 % من حجم تعاملتها السنوية في السوق 

المحلي معه الجهات والشركات غير المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول (   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس مساحه 5000 م2 بالقطعه رقم 17 بلوك D  بالمنطقه الحره العامه 

بعتاقه

225 - القاهرة لدارة الصيدليات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52592 ورقم قيد   123231   

فرعى  عن ادارة الصيدليات

 تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدى الغير

 تجارة الدوية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية ومستحضرات التجميل ولعب الطفال

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو ل على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 82 شارع الزهراء - عين شمس الشرقية وتعيين / هاجر 

زعفان احمد ابراهيم - مدير للفرع
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226 - القاهرة لدارة الصيدليات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52596 ورقم قيد   123231   

فرعى  عن ادارة الصيدليات

 تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدى الغير

 تجارة الدوية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية ومستحضرات التجميل ولعب الطفال

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو ل على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 29 شارع العقاد - المطرية وتعيين / هند عبد المعبود عبد 

الستار محمود - مدير للفرع

222 - برو بتروليم سيرفيس - منطقه حره BRO Petroleum Services Free Zone   قيدت فى   

تقديم الخدمات البترولية التي تتعلق  21-08-2022 برقم ايداع    52238 ورقم قيد   191709   فرعى  عن 

تقديم  بشكل اساسي باعمال الحفر والخدمات المرافقة لها باستخدام احدث التقنيات المتاحة والصديقة للبيئة .   

تقديم خدمات مواسير التغليف ومواسير  الخدمات البترولية المتعلقة بحفر وصيانة واختبار وتنشيط أبار البترول.   

تقديم الخدمات الفنية والهندسية والستشارية والخدمات التي تشمل اداره وتشغيل وتأجير وصيانه  النتاج    

اللت والمعدات والتوريدات وقطع الغيار وجميع المعدات المستخدمه في مجال صناعه النفط والغاز وتوفير 

تقديم الستشارات الفنية في مجال حفر البار وتوريد  المواد الكيماويه والخدمات اللزمه لعمليات الحفر والنتاج    

وتأجير وصيانه المعدات واللت والجهزة والصول التي تحتاجها الشركات في تجهيز المواقع وتنفيذ ما تحتاجه 

تقديم الخدمات البترولية المتعلقه بصيانه واختبار خطوط النابيب ومعدات الحفر .    في مواقع الستكشاف .   

حفر ابار المياه الضحله اللزمه للغراض البتروليه وحفر ابار المياه  تقديم خدمات التنقيب عن البترول .   

العميقه وتخزين وتوريد الجديد من المعدات واللت والدوات وانابيب النفط والغاز واللوازم و قطع الغيار .   

القيام بخدمات الحفر المتكامله المتعلقه بعمليات الحفر والتي تشمل تسجيلت الطفله والمسح السيزمي والمعالجه 

السزمية والتقيم وعمليات تبطين البار بالسمنت والتسجيلت الكهربائية الحفر الموجه القياسات اثناء الحفر , 

التسجيلت اثناء الحفر سوائل الحفر . وكافه الخدمات المرتبطه بعمليات البحث والستكشاف وتخزين  المعدات 

والمهمات المتعلقه بعمليات الحفر والنشطه المرتبطة بها   وذلك كله للشركات والجهات المعفاه العامله في 

مجالت البحث والستشكاف والتنقيب تحت مظله وزاره البترول والشركات العامله خارج جمهورية مصر العربية 

ومشروعات المناطق الحره , مع السماح للشركه بالتعامل بنسبة 20 % من حجم تعاملتها السنوية في السوق 

المحلي معه الجهات والشركات غير المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول (   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة مقر اداري بالعنوان / 9 شارع 256 المعادي الجديده -

223 - مركز القاهرة للتجميل والليزر ش ذ م م   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52755 ورقم قيد   

31064   فرعى  عن مركز للتجميل والليزر ويقوم بعمليات التخسيس بالماكينات المخصصة لذلك وازالة الشعر 

بالليزر وكافة ما يلزم للتجميل بدون جراحة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذي ة  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / 13 شارع جمال عبد الناصر بمدينة 

المحله الكبرى - الغربية
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224 - القاهرة لدارة الصيدليات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52657 ورقم قيد   123231   

فرعى  عن ادارة الصيدليات

 تصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدى الغير

 تجارة الدوية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية ومستحضرات التجميل ولعب الطفال

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو ل على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / شارع 15 مايو ابراج الحرية - شبرا الخيمة - القليوبية 

وتعيين / اسلم جمال فهمى يوسف بكر

229 - كاش سنترز للحلول المالية   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52666 ورقم قيد   157872   

فرعى  عن غرض الشركة : تقديم الستشارات المالية والدارية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوارق المالية وكذا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (. ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية . تجارة وبيع 

وتوريد وتركيب وصيانة وتأجير ماكينات الصراف الليATM وأجهزة خدمات  الدفع و السداد اللكتروني 

وماكينات عد و فرز النقدية . تأجير واستئجار أماكن ومراكز ماكينات الصراف اللي ATM. التوريدات العمومية   

التوكيلت التجارية .  تحصيل الفواتير والمديونيات لصالح الغير )فيما عدا التخصيم ( .

 سداد الفواتير والمديونيات لصالح الغير )فيما عدا التخصيم ( . تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 ولينشئ تأسيس الشركة اى 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 بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 2 بالعقار رقم 85 - شارع 

النصر - القطامية

230 - الفرنسيه العالمية للعطور ومستلزماته   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52547 ورقم قيد   

163966   فرعى  عن 1  تجارة العطور ومستلزماتها ومستحضرات التجميل 2  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه فى كل ما هو مسموح به قانونا تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ 

تأسيس الشركه اى حق فى مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 3  اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع 

البخور والمعطرات والعطور ومستحضرات  ازالة الشعر  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 355شارع السودان - 

قسم العجوزه -

231 - الفرنسيه العالمية للعطور ومستلزماته   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52547 ورقم قيد   

163966   فرعى  عن 1  تجارة العطور ومستلزماتها ومستحضرات التجميل 2  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه فى كل ما هو مسموح به قانونا تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ 

تأسيس الشركه اى حق فى مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 3  اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع 

البخور والمعطرات والعطور ومستحضرات  ازالة الشعر  بجهة محافظة الغربية العقار رقم 5 خباطة - طريق 

قطور الشين
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232 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52672 ورقم قيد   

164627   فرعى  عن تجارة الملبس و الحذية و مستلزماتهم وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 8 عقار رقم 43 شارع خسرو باشا - تقاطع شارع اسماعيل كامل

260 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52913 ورقم قيد   

148235   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والجلود أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :    التصدير *مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / العقار 

5003 شارع دكتور احمد حسين - المعراج - المعادى

233 - الريادة للمأكولت والحلويات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52678 ورقم قيد   176196   

فرعى  عن انشطة داخل قانون 72: - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوجبات والحلويات وتجهيز المأكولت. 1-

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .2 -أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 3 -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .4 -إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .5 -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 6 -

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 7 -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها . 8 -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9 -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

10 -التصالت وخدمات النترنت 11 -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .12 -إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول. 13 -

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون 14 -مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003 (15 -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 16 -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.18 -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة من خارج قانون 72: - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم 52 بمنطقه الورش 300 متر 

بالمنطقه الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنه بالتجمع الثالث
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234 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52745 

ورقم قيد   179181   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب الكونتر وكافة المنتجات الخشبية 

والمعدنيه بمختلف انواعها و الكسسوارات الخشبية والمعدنيه 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

التوريدات العمومية    

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة محل 

تجاري رقم 2 الدور الرضي العقار رقم 1 ـ شارع محور المرج ) مؤسسة الزكاة سابقا ( ـ كفر الشرفا ـ

235 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52745 

ورقم قيد   179181   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب الكونتر وكافة المنتجات الخشبية 

والمعدنيه بمختلف انواعها و الكسسوارات الخشبية والمعدنيه 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

التوريدات العمومية    

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 41 

ش الملك فيصل - الجيزه -

236 - ام كيه للنقل والتجارة   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52466 ورقم قيد   181055   فرعى  

عن النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه  تجارة الجملة والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع بالعقار 

الكائن رقم 18 - بلوك 11008 - الحي الول منطقه 800 متر - مدينة العبور
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237 - البوابة الخضراء للتجارة والستثمار الزراعى Green gate   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

52573 ورقم قيد   182816   فرعى  عن - أنشطة داخل قانون 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 فى 

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 إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص 

بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  بودرة 

وسائلة والمبيدات NPK - إقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة المخلبية بودرة وسائلة والسمدة المركبة  

الزراعية ومبيدات الصحة العامة بودرة وسائلة.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتشميع وفرز 

وحفظ وتجميد وتجفيف جميع انواع الحاصلت الزراعية  والمواد الغذائية.  - إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  وتجميدها.  - إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العلف إضافات العلف بكافة انواعها.  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة مستلزمات 

الزراعة.  - تجارة الجملة والتجزئة للسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة والبذور 

والتقاوى والشتلت  والعلف )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  - الستيراد والتصدير.  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق  فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التوريدات 

العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية اضافه فرع بالعنوان / منطقة اليافطة - امام سور دير مارى جرجس - الخطاطبة - مدينة السادات - 

المنوفية
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238 - اولمت   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52687 ورقم قيد   186009   فرعى  عن : انشطة 

داخل قانون الستثمار 72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم 

و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه 

و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل وادارة مراكز التصالت "

الكول سنتر"  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع// الكائن ب الوحدتين 1001 و 1002 بالطابق الميزانين فوق الرضي بالعقار رقم 4 )22تنظيم( 

شارع 151 معادي -القاهره

239 - احمد السيد احمد اسماعيل مهنا وشريكه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52683 ورقم قيد   

189461   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية 

والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التصدير  مع اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية اضافه فرع بالعنوان / قطعة رقم 1/67 ب بمنطقة التحدى - الحزام الخضر - مدينة السادات - المنوفية
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240 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52714 

ورقم قيد   189692   فرعى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى بكافة انواعه  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وادارة وتشغيل معارض الثاث الخشبى 

والمعدنى )مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / وحده G5 قطعة 242 , 

243 مول W 51  التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

241 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52719 

ورقم قيد   189692   فرعى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى بكافة انواعه  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وادارة وتشغيل معارض الثاث الخشبى 

والمعدنى )مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضاقفه فرع بالعنوان / القطعة 15 تقسيم 5 

منطقة البساتين الصناعية - قسم البساتين

242 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52722 

ورقم قيد   189692   فرعى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى بكافة انواعه  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وادارة وتشغيل معارض الثاث الخشبى 

والمعدنى )مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / القطعة رقم 674 منطقة 

الصناعات الصغيرة - الحى الصناعى 0 القاهرة الجديدة

243 - ريديوس للديكورات والتشطبيات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52616 ورقم قيد   

191799   فرعى  عن التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة   - مقاولت التشطيبات الديكورية   

- اعداد التصميمات الهندسية   - اعداد تصميمات الديكور   - التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا ل حكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الثانى -بالعقار رقم 4 

ش مظلوم -عابدين
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244 - ريديوس للديكورات والتشطبيات   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52616 ورقم قيد   

191799   فرعى  عن التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة   - مقاولت التشطيبات الديكورية   

- اعداد التصميمات الهندسية   - اعداد تصميمات الديكور   - التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا ل حكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة برج المانة  2- امتداد ش مراد علي 

درويش - فيصل ---

   M.G GROUP FOR INDUSTRY AND TRADING 245 - ام جي جروب للصناعة والتجارة

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52778 ورقم قيد   191818   فرعى  عن   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناوعلى الخص الملبس الجاهزة.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمبا شرة نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 475 شارع 9

   M.G GROUP FOR INDUSTRY AND TRADING 246 - ام جي جروب للصناعة والتجارة

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    52778 ورقم قيد   191818   فرعى  عن   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناوعلى الخص الملبس الجاهزة.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمبا شرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية 2 ش سامى خليل من ش الجيش - قسم يوسف بك - الزقازيق

247 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    52825 ورقم قيد   53030   فرعى  عن ادارة و تشغيل سلسلة مطاعم و مقاهى سياحية ) كوفى شوب 

 )

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة اضافه  فرع 

بفندق هيلتون الزمالك ريزدنس مصر بالعنوان / 21 شارع محمد مظهر - الزمالك - قصر النيل

248 - محمد عبد ا حسانين و شريكتة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53106 ورقم قيد   60445   

فرعى  عن غرض الشركة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الملبس الجاهزة والوبريات 

والمفروشات وتصنيع اقنعه من القماش ومستلزمات وملبس طبيه واقنعه طبيه غير معقمه .  بجهة محافظة 

المنوفية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان قطعه رقم 39 محور المنطقه الصناعية السابعه - مدينة السادات

249 - شام المتحدة SHAM UNITED   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53090 ورقم قيد   

61404   فرعى  عن اضافة الى غرض الشركة   التصنيع باسم الشركة لدى الغير  وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

 وفقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن بمحل رقم )1( العقار رقم 25 شارع 233- 

دجله المعادي- القاهره
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250 - ميد فيرت مصر للتجارة Mid Fert Misr for trade   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

52860 ورقم قيد   74173   فرعى  عن الستيراد والتصدير والحصول على التوكيلت التجارية / التجارة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وبالخص تجارة وتوزيع السمدة والمواد الكيميائية والخصبات الزراغية 

ومبيدات الفات الزراعية والمبيدات الحشرية والبذور والتقاوى ومستلزمات ومعدات النتاج الزراعى والعلف 

الحيوانية والمحاصيل الزراعية والفاكهة ولوازم محطات الرى ولوازم محطات المياه ومعدات وشبكات الرى  وكذا 

تجارة الرز /  الشحن البرى والبحرى والجوى للبضائع والتفريغ / النقل البحرى والبرى للبضائع /  تقديم 

الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية والستشارات القاونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليهت فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية /  اقامة 

وادارة وتاجير المخازن فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة /  تصدير الخامات التعدينية مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته  بجهة محافظة الشرقية اضافه فرع بالعنوان / 

طريق الصالحية بجوار كوبرى الكسارة قصاصين الشرق - الحسينية

251 - اى تيك ستور   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52973 ورقم قيد   85987   فرعى  عن 

غرض الشركة : 1. تجارة وبيع اجهزة التليفون المحمول واكسسواراته ومستلزمات الكمبيوتر والعاب الفيديو  جيم 

.  2. استيراد اجهزة التليفون المحمول واكسسواراته ومستلزمات الكمبيوتر والعاب الفيديو جيم . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع 124 المول التجاري الثاني - الرحاب - القاهرة الجديده

252 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52817 ورقم قيد   86978   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تجارة وتصدير الملبس   ادارة وتشغيل المحلت التجارية   تجارة الشنط 

والحذية الجلدية . 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / رقم 530 د - شارع 9 - الهضبة العليا - المقطم

253 - اللمانية الهندسية للصناعات المعدنية   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52970 ورقم قيد   

134091   فرعى  عن أنشطة من داخل القانون 72 لسنة 2017: 1 . إقامة وتشغيل مصنع : لتصنيع وتجميع 

وإنشاء المنتجات والهياكل المعدنية واللت والمعدات . تصنيع وتجميع الهياكل وتجهيز المركبات ذات المحركات 

وصنع المركبات المقطورة ونصف المقطورة . تصنيع معدات الرفع والمناولة . 2 . تجارة الجملة و التجزئة 

بالمناطق النائية والمناطق العمرانية الجديدة وعلى الخص مواد البناء وجميع أنواع قطع غيار السيارات والمعدات 

. أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . التوريدات العمومية . مع إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية اضافه فرع بالعنوان / العقار 27 المنطقة الصناعية - جنوب B2 - العاشر من رمضان

Page 514 of 1587 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

254 - دوس لدارة الصيدليات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52803 ورقم قيد   140808   

فرعى  عن ادارة الصيدليات.

تجارة وتوزيع الدوية والكيماويات.

التصنيع لدى الغير للدوية والكيماويات.

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 29 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر

255 - دوس لدارة الصيدليات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52805 ورقم قيد   140808   

فرعى  عن ادارة الصيدليات.

تجارة وتوزيع الدوية والكيماويات.

التصنيع لدى الغير للدوية والكيماويات.

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 97 ش محمد فريد - ناصيه ش فريد سميكة - النزهه

Page 515 of 1587 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

256 - دوس لدارة الصيدليات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52807 ورقم قيد   140808   

فرعى  عن ادارة الصيدليات.

تجارة وتوزيع الدوية والكيماويات.

التصنيع لدى الغير للدوية والكيماويات.

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 23 ش ترعه الجبل - دير الملك - حدائق القبه

257 - دوس لدارة الصيدليات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52809 ورقم قيد   140808   

فرعى  عن ادارة الصيدليات.

تجارة وتوزيع الدوية والكيماويات.

التصنيع لدى الغير للدوية والكيماويات.

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل )c10( التجمع الخامس - مركز المدينة القطاع الرابع
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MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 258 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52835 

ورقم قيد   144569   فرعى  عن انشطة قانون 72  :  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها , للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن وفقا  تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  صيانة آبار البترول وتنشيطها    صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية   حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .   العمال المدنية المكملة 

لعمال الحفر والصيانة   معالجة السطح من الترسيبات   الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج   

الخدمات المتعلقةبالستكشاف البترولي   إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده 

للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقلت 

المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .   النشطة المرتبطةبالملحات الطبيعية أو الصناعية أو 

الملح الصخري.   انشطة خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية اضافه فرع بالعنوان / شبين الكوم - خلف نادى الغزل - شارع الدكتور مصطفى النجار - برج الخير

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 259 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52839 

ورقم قيد   144569   فرعى  عن انشطة قانون 72  :  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها , للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن وفقا  تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  صيانة آبار البترول وتنشيطها    صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية   حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .   العمال المدنية المكملة 

لعمال الحفر والصيانة   معالجة السطح من الترسيبات   الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج   

الخدمات المتعلقةبالستكشاف البترولي   إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده 

للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقلت 

المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .   النشطة المرتبطةبالملحات الطبيعية أو الصناعية أو 

الملح الصخري.   انشطة خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الوادى الجديد افتتاح فرع بالعنوان / مدينة الداخله - مركز بلط - الطريق الشرقى العام - بجوار مسجد بلط 

الشرقى - عقار سعد حافظ
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262 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52911 ورقم قيد   

148235   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والجلود أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :    التصدير *مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه الفرع بالعنوان / الدراسة - 

المنطقة الصناعية بجوار توكيل نيسان

Terra For Agriculture        And     Agricultural         263 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52885 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة اضافه فرع / قطعة ارض مساحتها 3 سهم 23قيراط 83فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة 

البحيرة وحدودها  الحد البحري: خط منكسر مكون من 3 خطوط يبدأ من الشرق بطول 1000م ثم يبحر بطول 

40.80 م ثم يغرب بطول   94.40م الحد القبلي: خط مستقيم بطول 2031.05م  الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 

152.90 بعد حرم الطريق  الصحراوي الحد الغربي خط سوميد بطول 197.20م  

Terra For Agriculture        And     Agricultural         264 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52888 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة قطعة ارض مساحتها 5 قيراط 206فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد  

البحري: حد جار بطول 1400 م الحد القبلي: حد جار بطول    623.5م+630.90م+177.58م+155.60

م+177.58م الحد الشرقي: حد الطريق الصحراوي بطول 627م الحد  الغربي حد جار بطول 647م
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Terra For Agriculture        And     Agricultural         265 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52883 ورقم قيد   151517   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون 72 : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 :   تأجير واستئجار وتملك وبيع 

الراضى الزراعية مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

البحيرة اضافه فرع / قطعة ارض مساحتها 200 فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها 

الحد البحري: جار  ارض ملك الدولة بطول 1200م الحد القبلي: جار القطع رقم 110و117 بطول 1200 م الحد 

الشرقي: جار القطع   105و101 بطول 700م الحد الغربي جار القطعة 120 بطول 700م

266 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53046 ورقم قيد   

157416   فرعى  عن غرض الشركة : 1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم 

والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا للقانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع مصنع رقم 84 بمنطقه الصناعات الصغيرة بالمنطقه 

الصناعية شمال طريق القطامية - العين السخنه - التجمع الثالث

267 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53049 ورقم قيد   

157416   فرعى  عن غرض الشركة : 1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم 

والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا للقانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع محل رقم ب F&B3 مشروع PLATZ منتجع 

جاردين كافيه - شارع بتروسبروت - التجمع الول - القاهرة الجديدة بغرض تقديم مشروعات للعلمة التجارية )

اليوجو(

268 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53054 ورقم قيد   

157416   فرعى  عن غرض الشركة : 1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم 

والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا للقانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم ب F&B4 مشروع PLATZ منتجع 

جاردين كافيه - شارع بتروسبروت - التجمع الول القاهرة الجديدة بغرض تقديم ماكولت للعلمة التجارية )روقا 

)
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269 - ماريبوسا لطب وعمليات المراض الجلدية والتجميل

Mariposa   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52928 ورقم قيد   172798   فرعى  عن  إقامة 

وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة في طب وعمليات المراض الجلدية والتجميل والليزر بشرط أن تقدم )%10( 

سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن في : برج1نموذج )ج ( الوحدة 

رقم206 الدور الثاني علوي - ش وابور النور- أبراج النصر- ثان المحلة الكبرى – الغربية  وتعيين الدكتورة / 

سها عبد ا الدسوقي حوام مواليد 1980/10/1 - رقم قومي: 28010011601546 مديرا للفرع

270 - برايت ستار لدارة الكافيهات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52814 ورقم قيد   182534   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات 

"فيما عدا  المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  ادارة المولت والمراكز التجارية  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع c8 - منتزه الطاهرة بجوار سنترال 

سراي القبه - الزيتون

271 - سيجما للتصميمات والديكورات   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    52978 ورقم قيد   187676   

فرعى  عن 000  بجهة محافظة القاهرة المصنع الكائن على قطعة الرض رقم 11 تقسيم المنطقة الصناعيه 

بوادى حوف

272 - كاربل للزيوت الصناعيه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    53131 ورقم قيد   190636   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط و تعبئه الزيوت البتروليه و مشتقاتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع بالقطعه رقم 

112 المنطقه الصناعية )الحرفيين ب شرق الروبيكي ( مدينة بدر

278 - ميرسان لتشكيل الواح الصاج   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53492 ورقم قيد   112379   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل ودهان الواح الصاج وكبائن التصالت ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / العنبر رقم 2 

المقام على القطعتين ارقام 65 , 67 بالمنطقة الصناعية الثانية - الدور الرضى

279 - عبد المنعم السيد عبد المنعم وشريكه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53345 ورقم قيد   

113578   فرعى  عن غرض الشركة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشدات المعدنية ومشتملته ) السقالت 

المعدنية (   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القشرة الخشبية من جذوع الشجار وتصنيع اللواح الخشبية ) البلى 

وود ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

النشاط  بجهة محافظة الشرقية 44 طريق بلبيس القاهره الصحراوي خارج زمام بساتين السماعيليه امام مصنع 

الرضوان
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273 - إيجبت يورو انفيستمنت للصناعة والستثمار  (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامه و تشغيل مصنع  53505 ورقم قيد   191965   فرعى  عن 

لتصنيع المستلزمات الطبيه و الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس 

الطبيه و مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه و الجهزه اللكترونيه الكرتون و الورق و 

الكيماويات ماعدا المواد الكيميائية الخطرة و المنتجات البلستيكيه و مواد البناء عدا السمنت و العلف بكافه 

انواعها ومستلزمات السنان  اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن .  اقامه و تشغيل مصنع لفرز و 

تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه.   اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و 

تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه(بالمناطق الصناعيه  تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.          

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .    اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة 

أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد 

السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في علج السنان  تلتزم الشركة باخطار 

المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها          

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017الستيراد والتصدير :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في 

شان سجل المستوردين وتعديلته, 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    

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

الدور الثالث من المصنع رقم 297-بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -العين السخنه-التجمع الثالث-دائرة 

قسم القطامية

274 - إيجبت يورو انفيستمنت للصناعة والستثمار  (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامه و تشغيل مصنع  53505 ورقم قيد   191965   فرعى  عن 

لتصنيع المستلزمات الطبيه و الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير منسوجه و الملبس الجاهزه و الملبس 

الطبيه و مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه و الجهزه اللكترونيه الكرتون و الورق و 

الكيماويات ماعدا المواد الكيميائية الخطرة و المنتجات البلستيكيه و مواد البناء عدا السمنت و العلف بكافه 

انواعها ومستلزمات السنان  اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن .  اقامه و تشغيل مصنع لفرز و 

تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه.   اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و 

تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه(بالمناطق الصناعيه  تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.          

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .    اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة 

أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد 

السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في علج السنان  تلتزم الشركة باخطار 

المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها          

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017الستيراد والتصدير :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في 

شان سجل المستوردين وتعديلته, 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    

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

: القطعة الكائنة في 435- بالمنطقة الصناعية

Page 521 of 1587 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

275 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53514 ورقم قيد   

16199   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى التجارى بالعقار المقام على قطعه 

الرض رقم ) 11 ( بلوك 36 تقسيم المنطقه السادسه بمدينة نصر وتأخذ رقم 12 شارع طرابلس بالمنطقه 

السادسه -  مدينة نصر – محافظة القاهرة .

276 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53514 ورقم قيد   

16199   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان :شقة 1001 - الدور العاشر ) فوق 

الرضى والميزانين ( بالعقار رقم 30 شارع لبنان-مدينة المهندسين-

277 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53251 

ورقم قيد   46920   فرعى  عن تعديل النشاط    بيع وتثمين كافه الصول الثابته والمتداوله والمنقوله والتقييم 

العقارى وتقييم المشروعات بمختلف انواعها وتسويقها للغير  اضافه انشاطة  بيع السيارات الجديدة  والمستعمله   

التطوير العمرانى داخل المدن العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق العشوائية   ادارة وتشغيل 

المطاعم بمختلف انواعها فيما عدا السياحية  مع مراعاة ماورد  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007   

ومراعاة قرا ر                               رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

 مع مراعاة القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2002 في شأن شروط 

وإجراءات ترخيص شركات الدارة الفندقية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القاهرة الجديدة - التجمع الول - 

قطعه رقم 11 - مداورة 10 - منطقه 10004 محور مصطفي كامل - امام كمبوند سوان ليك
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280 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص Dream Team Divers   قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    53312 ورقم قيد   141133   فرعى  عن إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطةبها.

اقامة وتشغيل وادارة اكاديمية للتدريب على رياضة الغوص.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع مركز غوص دريم تيم ديفرز - فمدق رياحانه - الجونة - 

الغردقه

281 - ترافيك ماركت للتجارة والتوزيع   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53347 ورقم قيد   

142981   فرعى  عن اقامة وادارة وتشغيل وتملك المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والمينى ماركت

إقامة وتشغيل وادارة منافذ بيع المواد الغذائية والمشروبات

توريد واعداد الوجبات الغذائية) الكاترينج (

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائية

إدارة المشروعات ) فيما عدا الدارة الفندقية( مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات

الترخيص بها

حق استغلل العلمات التجارية) الفرانشايز(

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدات ارقام B7 و B8 - بداخل محطة خدمة و تموين السيارات 

)FUEL UP WATANYA(  محطة خلف اكاديمية الشرطة - الكائنة بمحور مصطفي كامل - التجمع الول - 

خلف اكاديمية الشرطة - القاهرة الجديدة

282 - اليو وان جروب   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53460 ورقم قيد   153343   فرعى  عن 

غرض الشركة :التصنيع لدي الغير  /التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلي الخص تجاره 

العطور ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه ومنتجات النظافه والعنايه المنزليه والشخصيه /  التصدير  / 

التوريدات العموميه / توريد وتركيب الوميتال وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع// المصنع الكائن بالقطعه رقم45المنطقه الصناعيه )100فدان صناعات صغيره( مدينه بدر
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283 - بوبابير المحدودة BobaBear LLC   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53396 ورقم قيد   

182702   فرعى  عن - ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع الغذية الخفيفة والمشروبات فيما عدا الكحولية  - 

ادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع كشك بيع مشروبات و اطعمه بالعنوان الكائن 

مشروع برومناد النرجس - القطعه رقم 2 مركز خدمات منطقه فيلت حي النرجس - القاهرة الجديدة

284 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53506 ورقم قيد   

184506   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد 

الغذائية . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) 

بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت 

التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

.    إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها 

وتجميدها وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / بالعقار رقم )3( - بلوك 18 المنطقة الولى - شارع أنور المفتى - حى مدينة نصر  

-

285 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53506 ورقم قيد   

184506   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد 

الغذائية . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) 

بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت 

التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

.    إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها 

وتجميدها وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة كفر 

الشيخ دور  اول مكتب  بالعقار  رقم 1 برج الشرقاوي  شارع المطبعه شارع المطبعه  بجوار  منطقه خدمات 

سخا

298 - فينبى للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53751 ورقم قيد   164801   

فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة قنا اضافه فرع / ش المجتمع الجديد امام المعهد البريطانى - مركز نجع 

حمادى
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299 - فينبى للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53754 ورقم قيد   164801   

فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش بور سعيد بجوار الضرائب العامة - مركز 

فرشوط - قنا

286 - ام بي جي للستثمار السياحي MPG   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53354 ورقم قيد   

184524   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

السيارات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم 

جميع انواع  الماكولت والتيك اواي  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

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  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والسلع 

الستهلكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات ومستحضرات التجميل  التصنيع لدي الغير  

اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم بالوحدة 

التجارية رقم )NO:4( و الكائنة بقطعه الرض المقابلة للقطعه 5أ - بالمنطقه السياحية - القاهرة الجديدة

287 - مدريد للستثمار العقاري   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53231 ورقم قيد   191321   

إقامة وتشغيل مصنع تشكيل وتشغيل المعادن .  • الستثمار العقارى.  • فرعى  عن   غرض الشركة هو   •

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.    تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 60 - منطقه قمائن الجير - التجمع الثالث

288 - جلف كريت للمنتجات السمنتية   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53351 ورقم قيد   

191936   فرعى  عن انشطة قانون 72 - انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات - تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة • نشاط خارج قانون 72- تصنيع 

المنتجات السمنتيه )فيما عدا تصنيع السمنت( لدى الغير - التوريدات العمومية مع افراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

الدور الرضي فيل 186- البنفسج 10 -التجمع الول -القاهره الجديدة-القاهره
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289 - جلف كريت للمنتجات السمنتية   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    53351 ورقم قيد   

191936   فرعى  عن انشطة قانون 72 - انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات - تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة • نشاط خارج قانون 72- تصنيع 

المنتجات السمنتيه )فيما عدا تصنيع السمنت( لدى الغير - التوريدات العمومية مع افراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 

افدنة عرب اسكر. شرق شوقي ابو طلبه . غرب طريق بحري مجري مياه قبلي احمد عبد الرحمن زعفان مدينة 

الصف

290 - شركة امير لتجارة الورق ش . ذ . م . م شركة ذات مسئولية محدوده   قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    53870 ورقم قيد   39183   فرعى  عن غرض الشركة هو: - تجارة الورق بجميع انواعه                         

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عجائن كرتون وورق ابيض  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / مصنع 

بالقطعة رقم 22 المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر

291 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53678 ورقم قيد   84331   

فرعى  عن غرض الشركة هو :1. شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المبانى والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إدارتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير .

2. تجهيز الراضى بمرافق البنية الساسية ) مياه   صرف صحى   كهرباء   تليفونات   طرق ( وإستغللها 

بالتمليك أو اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين .3. الستثمار العقارى .4. المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .5. إقامة وتشغيل المستشفيات .6. إقامة وإدارة وتشغيل المدارس بإختلف مراحلها ) بما ل يتعدى 

مرحلة التعليم الثانوى ( .7. إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .8. إقامة وإدارة 

وتشغيل السواق والمولت التجارية والجراجات .9.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات 

العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا  . كل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع 

العقار 99 - شارع الجيش - قسم ثاني طنطا - طنطا
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292 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53685 ورقم قيد   84331   

فرعى  عن غرض الشركة هو :1. شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المبانى والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إدارتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير .

2. تجهيز الراضى بمرافق البنية الساسية ) مياه   صرف صحى   كهرباء   تليفونات   طرق ( وإستغللها 

بالتمليك أو اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين .3. الستثمار العقارى .4. المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .5. إقامة وتشغيل المستشفيات .6. إقامة وإدارة وتشغيل المدارس بإختلف مراحلها ) بما ل يتعدى 

مرحلة التعليم الثانوى ( .7. إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .8. إقامة وإدارة 

وتشغيل السواق والمولت التجارية والجراجات .9.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات 

العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا  . كل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع 

الدور الول علوي بالعقار رقم 38 شارع الحلقه القديم - 21 شارع الجيش امام بنك ناصر الجتماعي - اول 

المحلة الكبري

293 - ايجبشيان جرورز اورجانيزيشن للتنميه الزراعيه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53573 

ورقم قيد   88504   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / تقديم الستشارات 

الزراعية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( / 

اقامة وتشغيل مشتل لبيع نبات الزينة / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع والراضى المستصلحة / فرز وتعبئة وغربلة وتدريج وتغليف الحاصلت الزراعية لدى الغير / تجارة 

وانتاج وتداول شتلت الفاكهة والبذور بانواعها / ادارة المزارع وتقديم الخدمات الزراعية وغيرها من الخدمات 

المرتبطة بالنشاط مع مراعاة ما ورد بقرار مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و 

مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تاسيس الشركة اى حقل فى مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض مساحتها 12 قيراط 

بحيازة رقم 368 بزمام كفر الربعين - بنها
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294 - ان شيب للمراكز الطبيه المتخصصه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53727 ورقم قيد   

99303   فرعى  عن اداره و تملك المستشفيات 

  اداره و تملك  المراكز الطبيه المتخصصه فى التجميل 

   بيع و تجاره الدويه و المستلزمات الطبيه و المكملت الغذائيه  

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع 

الشقه الكائنة بالدور الثاني علوي يمين الصاعد للسلم العقار الكائن بامتداد شارع الجيش طريق الستاد برج كنانه 

الطبي امام مديرية التموين و التجارة الداخلية - قسم اول طنطا

295 - فينبى للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53740 ورقم قيد   164801   

فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش بورسعيد بجوار بنك السكندرية - مدينة ابو 

تشت

296 - فينبى للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53743 ورقم قيد   164801   

فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش 26 يوليو - قنا

297 - فينبى للتمويل متناهى الصغر   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53747 ورقم قيد   164801   

فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / بمدينة قفط - ش احمد عرابى - قنا

300 - إكونومى اند بيزنس للتدريب والستشارات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53666 ورقم قيد   

166768   فرعى  عن غرض الشركة : تقديم الستشارات المالية والقتصادية والدارية )فيما عدا مايتعلق 

بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 0 إقامة وتشغيل وإدارة مركز 

لتدريب الموارد البشرية 0 التوريدات العمومية 0 تنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده 0 مقاولت عامة وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 203 بالدور الثاني علوي بالعقار رقم 46 شارع احمد الزمر - قسم مدينة نصر

Page 528 of 1587 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

301 - وورلد دريم للسياحة   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53720 ورقم قيد   179544   فرعى  

عن 1  تشغيل وسائل النقل ) البرية ( لنقل السائحين    تشغيل وسائل النقل البحرية لنقل السائحين ) القائمة بالفعل 

والسابق الحصول لها على تراخيص ( 2  تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا 

لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى 3  بيع أو 

صرف تذاكر السفر وتيسير ونقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات 

الملحة وشركات النقل الخرى وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلته واخرها القانون رقم 125 ل 

سنة 2008 ولئحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 . كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى 

والوكالة عن شركات الطيران مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حدة   تشغيل 

الليموزين    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 21 - الدور الثاني فوق الرضي العقار رقم 

20 - شارع شامبليون - معروف - قصر النيل

302 - دنكيك للتجارة   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53844 ورقم قيد   185896   فرعى  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحلويات  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - توزيع الحلويات  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 4 ب شارع د/

محمود ابراهيم - قسم مدينة نصر

303 - زيرو كارب لدارة المطاعم   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53580 ورقم قيد   191967   

فرعى  عن تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات و 

التيك اواى  )عدا المشروبات الكحولية والخمور (   - توريد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة .   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة , 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 42 شارع البطراوى ــ مدينة نصر اول ــ القاهرة

304 - زيرو كارب لدارة المطاعم   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53580 ورقم قيد   191967   

فرعى  عن تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات و 

التيك اواى  )عدا المشروبات الكحولية والخمور (   - توريد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة .   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة , 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 6 ــ مول رقم 3 ــ بيفرلى هيلز ــ

305 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53641 ورقم 

قيد   192006   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 166 شارع الملك فيصل - ابراج سعودى
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306 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53649 ورقم 

قيد   192006   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 166 شارع الملك فيصل - ابراج سعودى

307 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53641 ورقم 

قيد   192006   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / منفذ بمساحة 12 بالحديقة 

الرئيسية بفرع النادى الهلى .

308 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    53649 ورقم 

قيد   192006   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / منفذ مساحه 35 م بجوار 

استاد التتش بفرع النادي الهلي بالجزيره القاهره

309 - أورو إيجبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54243 ورقم قيد   

7877   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار 

الكريمة   بكافة  اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل تجارى A36 بالمركز التجارى سيتى سنتر  المعادى 

الطريق الدائرى - مدينة المعراج - المعادى

319 - فاميلى فارمسى لدارة الصيدليات Family Pharmacy   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

53986 ورقم قيد   126412   فرعى  عن إدارة الصيدليات

   تجارة وتوزيع الدويه والمستلزمات الطبيه وأدوات ومستحضرات التجميل.

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 2 بالعقار رقم 7100 - شارع 9 - المقطم - 

وتعيين عبد ا سعيد محمد السيد - مدير للفرع

320 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY   قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54138 ورقم قيد   132783   فرعى  عن إضافة نشاط   التصنيع لدى الغير  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// المحل رقم)c062( بالدور )c( جنينه مول -ب9 شارع البطراوي  من ش 

عباس العقاد

321 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY   قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    54141 ورقم قيد   132783   فرعى  عن إضافة نشاط   التصنيع لدى الغير  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// البدروم الكائن بالقطعه 8166 شارع 112 المقطم- القاهره
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310 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54234 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 16 شارع مؤسسة الزكاه - امام 

كوبري ابولرجيله - المرج

353 - فيلومكس للخرسانة الجاهزة   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55288 ورقم قيد   90006   

فرعى  عن غرض الشركة   اقامة وتشغيل وادارة محطة خرسانة جاهزة   الستيراد والتصدير . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : شقة رقم 17 و 18 بالدور العاشر فوق الرضى الكائنة بالعقار 74 شارع النزهة
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311 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54236 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 11 مشروع ال33 عمارة - شركة 

مدينة نصر - مدينة نصر
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312 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54240 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العين رقم G47 الكائنة بالمجمع 

التجاري تاون سنتر - تقطع طريق القاهرة السماعيلية مع طريق الدائري القديم - مدينة السلم
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313 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54227 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالدور الرضي بالجهه القبلية 

بالعقار رقم 220 شارع جسر السويس - عرب الجسر - قسم عين شمس

331 - فريندس كووركنج سبيس Friends Coworking Space   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

54557 ورقم قيد   129012   فرعى  عن تأجير المساحات و الوحدات الدارية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 12 بالدور الول - العقار رقم 12 - شارع 161 - المعادي

332 - وند سور هوسبيتاليتى لدارة المطاعم   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54587 ورقم قيد   

187695   فرعى  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لعداد وتجهيز وتقديم جميع أنواع 

المأكولت وجميع أنواع  المشروبات )عدا الكحولية( والتيك اواى  -منافذ بيع المأكولت والمشروبات بكافة 

انواعها )عدا الكحولية(  -توريد الغذية والمشروبات بكافة انواعها)عدا الكحولية(  -بيع وتوزيع وتسويق 

مستلزمات المطاعم والمطابخ واجهزة وماكينات اعداد المشروبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع A1-A2 بالدور 

الرضي مطعم اوستريا - OSTERIA - بمشروع SQUARE ONE - منطقه الخدمات بالقطعه رقم 2 

بالمنطقه السياحية - الشويفات - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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314 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54231 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم G3 السوق الشرقي - 

مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة
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315 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54229 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 351 شارع ولي العهد 

- حائق القبه

322 - الجذور للتعليم ROOTS FOR EDUCATION   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54168 

ورقم قيد   133347   فرعى  عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع// قطعه 

الرض رقم )R3-D2-4( المساحه 10663م2 -الحي السكني الثالث )R3( مدينه العاصمه الداريه الجديده - 

القاهره الجديده- القاهره

323 - روبن فارما   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54360 ورقم قيد   139094   فرعى  عن 

ادارة الصيدليات

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 44 ش زغلول قلينى - المطرية - القاهرة
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316 - صيدليات مصر   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54223 ورقم قيد   22166   فرعى  عن 

غرض الشركه هو :  ادارة الصيدليات وانشاؤها وتملكها وبيعها وتجارة الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية والكيميائية والغذية لطبية والمستلزمات الصيدليات ولمعامل والمستشفيات ومستحضرات التجميل 

والعطور والمستحضرات المنزلية المنظفه والمطهره ومستلزمات الطفال وتوزيع كل ما تقدم والتجار بصفة 

عامة بكل ما هو متعلق بالقطاع الصيدلي والطبي والبيطري   تصنيع الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات 

الصيدلنية لدي الغير والتعبئة لدي الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تدريب وتاهيل الصيادلة 

والفنيين والمساعدين وكل من له علقة من موظفين بالعمال التجارية والصناعية    تقديم المعونة الفنية 

والتسويقية والستشارات للصيدليات وشركات الدوية والمصانع والشركات التجاريه )فيماعدا الستشارات 

القانونية (  اجراءات درسات السواق وتقديم التوصيات للشركات الخري   تجهيز الصيدليات والمخازن 

والشركات بالتجهيزات والمعدات والديكورات الحديثة   استصدار ترخيص الصيدليات والمخازن والمعامل وفقا 

لعقود التراخيص والستغلل التجاري والمصانع لدي تجارة الصحة والجهات المعنية   استصدار المستحضرات 

لصيدلنية والغير صيدلنية وانشاء المكاتب العلمية للمستحضرات لدي وزارة الصحة او الجهات المعنية   توريد 

كل ما سبق بجميع الجهات الحكومية لمستشفيات والوزارات والهيئات وقطاع العمال والشركات الخاصة   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   خدمة نقل وتوصيل الطلبات   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية   

تشغيل وادارة مراكز التصال وتقديم خدمة الوساطة بين العميل والصيدليات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى والدولى ( والمهمات  طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية    

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 275 شارع جسر السويس

317 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

54104 ورقم قيد   69608   فرعى  عن غرض الشركة : إدارة وتشغيل وتملك المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى . التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا . استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . التوريدات العمومية . إدارة المشروعات والمعارض 

والمولت .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج 0كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع المطعم  24شارع 9 ثكنات المعادي - بناحية السرايات - قسم المعادي

318 - الجونة بوت سرفيس لصيانة و اصلح القوارب   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54157 ورقم 

قيد   84514   فرعى  عن تجارة و بيع و شراء القوارب و اليخوت النيلية و البحرية و الصيانة المتنقلة لها 

   التجارة العامة 

   المقاولت العمومية 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنف يذية .  بجهة محافظة البحر 

الحمر افتتاح الفرع / مخزن ابو تيج مارينا الجونة
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324 - انجاز للدفع اللكتروني  Engaz OnPay   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54194 ورقم 

قيد   139595   فرعى  عن تقديم خدمات الدفع اللكتروني

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الجهزة اللكترونية

الستيراد

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات العبور - صلح سالم

325 - كينج أوف فود للتنمية الزراعية   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    54127 ورقم قيد   

165835   فرعى  عن أنشطة قانون 72 : تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة. استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية , ومنها  :أ  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.ب  استزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.1(النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه: أ تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. ب تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. ج تربية الخيول. د المزارع السمكية2(الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية. أنشطة خارج قانون 72 :  التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة زمام وادي 

النطرون البالغ مساحتها 20 فدان المحدده بحدود اربع وهي . الحد البحري . باقي المساحه . الحد القبلي . ملك 

حسام الشريف . شركه الدقهليه . الحد الغربي - طريق البحيره

326 - شركة السهام البترولية   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54380 ورقم قيد   24444   فرعى  

عن اضافه نشاط   الشغال البحريه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 52 شارع الشركات - غمرة

327 - شركة السهام البترولية   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54375 ورقم قيد   24444   فرعى  

عن اضافه نشاط   الشغال البحريه  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع طريق مصر اسماعيلية الزراعي ك2.5 

بجوار شركة ناشيونال للصناعات الكهربائية - بهتيم

328 - سمارت سكان للشعة   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54647 ورقم قيد   74717   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مركز للشعة التشخيصية والعلجية.

   الستيراد والتصدير.

   التوريدات العمومية.

   تجارة وتوريد الجهزة والمستلزمات الطبية.  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع ق2 / بلوك 6 الدور السابع بالعقار 2 ش احمد الزمر - امتداد ذاكر 

حسين - ميدان الحي العاشر - امام المحكمه العسكريه - مدينة نصر
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329 - جوهرة للمجوهرات   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54472 ورقم قيد   103988   فرعى  

عن تجارة الذهب والمجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والساعات والتحف والهدايا 

  التصدير   

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع العين رقم )G057( المجمع التجاري مول طنطا - طنطا

330 - اهداف للصناعات الغذائية   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54553 ورقم قيد   104123   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتغليفها وتعبئتها مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات 

ومنتجات الذرة ومنتجات السناكس والشيبسي والمكرونة بكافة أنواعها والمعجنات ومنتجات اللبان ومشتقاتها 

واليس كريم والمربى والحلويات والشيكولتة ومنتجات الطماطم المتنوعة والعصائر وتصنيع المشروبات غير 

الكحولية والمركزات والمياه الغازية )كل ما سبق دون تصنيع السكر(.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم 212 - بلوك ب&ج - بمنطقه الصناعات 

الصغيرة - العبور

333 - المتخصصة لمساعدة خدمات السيارات   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54636 ورقم قيد   

تأجير السيارات ) عدا النقل السياحى  192229   فرعى  عن  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للسيارات .  -

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لبيع  تجارة وتوزيع وبيع قطع غيار السيارات .  - والليموزين والتأجير التمويلى ( .  -

تجارة وتوزيع وبيع  تجارة وتوزيع وبيع زيوت السيارات .  - وصيانة كاوتش السيارات وبطاريات السيارات .  -

النقل البري الجماعي ,والنقل البري للرحلت , والنقل البري بين المدن  المواد البترولية للسيارات .  -

والمحافظات ) فيما عدا النقل السياحي (  وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بطقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

بالعنوان / العقار رقم 94 ت - جاردينيا 1 التجمع الثالث .

334 - المتخصصة لمساعدة خدمات السيارات   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    54636 ورقم قيد   

تأجير السيارات ) عدا النقل السياحى  192229   فرعى  عن  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للسيارات .  -

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لبيع  تجارة وتوزيع وبيع قطع غيار السيارات .  - والليموزين والتأجير التمويلى ( .  -

تجارة وتوزيع وبيع  تجارة وتوزيع وبيع زيوت السيارات .  - وصيانة كاوتش السيارات وبطاريات السيارات .  -

النقل البري الجماعي ,والنقل البري للرحلت , والنقل البري بين المدن  المواد البترولية للسيارات .  -

والمحافظات ) فيما عدا النقل السياحي (  وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بطقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 14 - 

الدور الرابع بالعقار رقم 310 شارع السودان - اسفل كوبري عرابى - المهندسين -

335 - المطاعم الدولية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54914 ورقم قيد   45753   فرعى  عن 

انشاء وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة القاهرة اضافه فرع / بمحطة وقود شيل اوت الشويفات ) تريمف( منفذ بمساحة 100 متر ارضى و 60 

متر علوى - شارع التسعين الجنوبى - وتعيين مدير فرع / مدحت شوقت على

336 - المطاعم الدولية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54908 ورقم قيد   45753   فرعى  عن 

انشاء وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / بمحطة وقود شيل اوت الرحاب - منفذ بمساحه 50 متر ارضى و90متر 

علوى - بوابة 12 الرحاب - التجمع الول وتعيين / مدحت شوقت على -مدير فرع
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337 - المطاعم الدولية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54910 ورقم قيد   45753   فرعى  عن 

انشاء وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان / بمحطة وقود شيل اوت امام الجامعة المريكية منفذ بمساحة 60متر 

ارضى و60 متر علوى - شارع التسعين الجنوبى - القاهرة - وتعيين مدير فرع / مدحت شوقت على

346 - دى اتش ديتشيد هاوس للثاث   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54984 ورقم قيد   176157   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والموبيليا بيع الثاث والموبيليا يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع في 

العنوان / 10 شارع 110 من شارع العشرين - منشية السد العالي - السلم

338 - شركة المجموعة الستشارية للتصميم   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54820 ورقم قيد   

46684   فرعى  عن غرض الشركة هو  1   تقديم الستشارات في كافة المجالت وعلي وجه الخص في مجال 

الستشارات الهندسية والتصميمات الهندسية ) كل ما سبق فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمباسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (2    ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة الفندقية ( 

ودراسات الجدوي للمشروعات . 3    تصميم والشراف علي تنفيذ الكباري والمستشفيات والفنادق ومحطات 

تموين السيارات . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزال اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشنربها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع 29 شرق الكاديمية - المنطقه الولي التجمع الول

339 - صحه الدوائيه ) صيدليه صحه (   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    55048 ورقم قيد   56806   

فرعى  عن حذف نشاط الدعاية والعلن من غرض الشركة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

DA02 المبنى D الدور الرضى مول اوبن اير مول بمشروع مدينتى - طريق السويس - القاهرة الجديده وتعيين 

/ عبد الرحمن سعيد احمد على محمد

340 - اوسكار للتنميه والستثمار العقاري والسياحي   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54713 ورقم 

قيد   70618   فرعى  عن انشاء وتملك وتشغيل وادارة وتسويق الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمحال 

السياحية وكافة ما يلزم النشاط الفندقى من خدمى وترفيهى والمبانى والمنشات السكنية والفيلت والسكان السياحى 

والدارى والتجارى وغيرها بغرض بيعها او تاجيرها او الثنين والقيام بجميع اعمال االستشارات العقارية بما فى 

ذلك اعمال المقاولت والنشطة المكملة والمتمة لها كالتقسيمات الهندسية بكافة انواعها والشراف على التنفيذ 

ومباشرة نشاطها والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والشتراك فى المعارض المحلية والجنبية الخاصة 

بالست ثمار والتنمية العقارية بشرط  الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة هذة النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع في العقار رقم 27 

الملتقي العربي بمنطقه شيراتون - قسم النزهه - الدور الول
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FUN WORLD FOR ENTERTAINMENT AND  341 - عالم المرح للسياحه و الترفية

TOURISM )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54924 ورقم قيد   79232   فرعى  عن 

غرض الشركة هو:  1/إقامة وادارة وتشغيل مدن الملهي الترفيهية.  2 /عرض منوعات موسيقية وغنائية ودى 

جى ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش والكمبيوتر والبروجيكتور والبلي ستيشن والفيديو جيم 

والسميليتور وال D.V.D و V.C.D.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة 

الفندقية وشروط وإجراءات التراخيص بها.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها اوتلحقها بها 

 CB01A وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / الوحده رقم

بالدور الرضى بالمبنى C بالمركز التجارى السياحى الترفيهى بمدينتى مول اكستريم لند - ماى تاون ) ضمن 

مشروع مدينتى ( طريق السويس - وتعيين / رضا فهمى سيد حسن - مدير فرع

342 - ايفرست فارم لتجارة وتوزيع الدويه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54755 ورقم قيد   

97175   فرعى  عن إضافة نشاط   إدارة  صيدليات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 10 - شارع 

الصرف الصحي - الدور الرضي - المرج
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343 - شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54987 ورقم قيد   

115845   فرعى  عن 1  اقامه وتشغيل مصنع لنتاج مواد البناء بشكل عام و بصفه خاصه انتاج كافه انواع 

الجبس المعبأ ومشتقاته

 2  تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل 

ذلك :

 أ  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع

 ب  إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها ج  إنتاج المعدات وخطوط النتاج.

 د  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية

 والدارية للمصانع. 

 3 التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية ويشمل 

ذلك ما

 يأتي:

 أ  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية

 ب  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات ج  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية

 د  التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق 

الصناعية هـ   إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات

 و  إدارة المنطقة الصن اعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها

 4  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة 

)في حدود

 الف فدان (ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن 

تستخدم طرق الري

 الحديثة وليس الري بطريق الغمر 5  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او ال تي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع )5أ( امتداد شارع رمسيس - ابراج الملتقي - البرج الداري 

رقم 2 - الدور التاسع  شقه رقم 901 - مدينة نصر

344 - ألو إكس للتصنيع والتجارة   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    55008 ورقم قيد   159285   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكسسوارات اللومنيوم الخاصة بالبواب والشبابيك والمطابخ اللومنيوم 

تجارة الجملة والتجزئة لكسسوارات اللومنيوم الخاصة بالبواب والشبابيك والمطابخ اللومنيوم بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية   و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة بنى 

سويف اضافه فرع بالعنوان / 49 قطاع الصناعات المعدنية - المنطقة الصناعية ببياض العرب - بنى سويف
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345 - ريفر فيو بالس لدارة الفنادق والموتيلت   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54862 ورقم قيد   

163439   فرعى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة (  والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

فيل 8 شارع عبد العال حلمي - المنيل - مصر القديمة

347 - جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54744 

ورقم قيد   176973   فرعى  عن النقل والشحن البري للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي. التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية ايجار واستئجار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع )المحل التجاري( بشارع 

جمال عبد الناصر - قسم شبين الكوم

348 - ثرى إيه تى ام للتجارة 3ATM    قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54966 ورقم قيد   

178618   فرعى  عن - تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع مطعم بيراسو piraso بالمحل التجاري رقم )s2-14( بالدور الرضي بالمركز التجاري داون تاون 

القطامية - شارع التسعين - التجمع الخامس

349 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54868 ورقم قيد   

186597   فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحدة رقم 205 الكائن بالدور الثاني فوق الرضي 

والبدروم بالمركز الطبي بالمركز الطبي )المعادي مول كلينك المعادي( )أ( حوض الجزيرة رقم )1( جزائر فصل 

ثان كورنيش المعادي
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350 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54872 ورقم قيد   

186597   فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : شقة 3 الدور 2 فوق الرضي )19( سابقا  حاليا  )27( شارع 

القبة - روكسي

351 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    54865 ورقم قيد   

186597   فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : 67 شار ع الحرية 

الدور الول والرابع

352 - السعوديه للستشارات الهندسيه   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55297 ورقم قيد   51322   

فرعى  عن تقديم الستشارات الهندسية   اعداد التصميمات الهندسيه   التصدير والتوريدات العموميه   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

العنوان الكائن بالفيل الكائنة بالدور السابع عشر بالعقار 93  شارع عبد العزيز ال سعود

354 - الفوارس للستصلح الزراعى   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55390 ورقم قيد   157878   

فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع .   استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل 

من عشرين الف فدان (  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012.  إقامة المزارع 

السمكية.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .   تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 

تجارة الجملة والتجزئة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية 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 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 والقانون 

رقم 14 لسنة 2012 أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: مقاولت عامة.  التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  استغلل المناجم والمحاجر بكافة أنواعها. مع اللتزام بافراد حسابات مالية  ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواررة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم 4014 حوض 11 خط 4 - جمعية 

عرابي التعاونية الزراعية - اتجاه ابو زعبل - مركز الخانكة
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355 - بلست سايكل ايجيبت   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55255 ورقم قيد   159240   فرعى  

عن تجميع المخلفات البلدية والصناعية والزراعية والتجارية الصلبة الغير خطرة. تجارة وتصدير البلستيك. ذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 2 

ش ميخائيل شرقاوي - منشية ناصر

356 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55319 ورقم قيد   

178266   فرعى  عن -إدارة الصيدليات    -تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان 

الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد 

التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية   -انهاء 

إجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل 

الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات 

الصناعية والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية لدى الجهات المختصة   -التوكيلت التجارية   

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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  .  -التوريدات العمومية  -التصنيع لدى 

الغير للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية 

ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية 

والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع - الدكان 3 بالعقار رقم 10 شارع رفاعه بيك بناحية منشية البكري - مصر الجديدة

357 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55323 ورقم قيد   

178266   فرعى  عن -إدارة الصيدليات    -تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان 

الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد 

التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية   -انهاء 

إجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل 

الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات 

الصناعية والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية لدى الجهات المختصة   -التوكيلت التجارية   

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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  .  -التوريدات العمومية  -التصنيع لدى 

الغير للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية وألبان الطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية 

ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والغير طبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية 

والمبيدات الحشرية والعطور والعشاب والنباتات الطبية    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع عقار رقم 237 شارع رمسيس - الظاهر
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358 - ثري ام ايه للمستلزمات الطبية 3MA   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55423 ورقم قيد   

187122   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع الملبس الطبية من القمشة المنسوجة أو التريكو أو 

الغير منسوجة المتنوعة سواء الخاصة بالمنتجات الطبية أو العامة أو التخصصية مثل الجاون والفارول وغطاء 

القدم والرأس والكمامات المتنوعة بجميع أنواعها ومفارش العمليات بأتواعها والقفازات المتنوعة بجميع أنواعها 

والملبس الداخلية للعمليات الجراحية من القمشة بأنواعها وجميع الملبس الداخلية والخارجية من ملبس جاهزة 

أطفال   رجال    حريمي بجميع أنواعها المختلفة والحذية والشباشب الطبية ومستلزماتها ومنتجاتها الطبية 

المختلفة و المنتجات الطبية من مشتقات البترول مثل الفازلين الطبي .

  افامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميع جميع أنواع المطهرات والكحولت العلجية المختلفة الطبية 

فقط وتصنيع جميع المواد الجيلتينية المختلفة  الطبية مثل جيلتين الطبي والربطة المختلفة والمنتجات الطبية من 

اللتكس مثل العوازل الطبية والحلمات والعضاضات وشفاطات الثدي والصابع الطبية والقفازات الطبية بجميع 

أنواعها سواء من اللتكس او الخرى بجميع أنواعها والمنتجات اللدائنية المتنوعة الطبية مثل قفازات بلستيك 

وواقي وجه من البلستيك ومريله طبية من بلستيك من البرولي بروبلين والجهزة الطبية المتنوعة والمنتجات 

الطبية مثل الربطة المتنوعة اللصقة والغير اللصقة والغيارات  الجراحية اللصقة والغير لصقة والجاون 

والدريسنج والكمامات بأنواعها والكمامات N95    الرثوباد والبلستر والشربات وبدلة التخسيس وجميع منتجات 

النيوبرين المتنوعة وأجهزة الضغط والترمومتر المختلفة وأجهزة السكر المختلفة وأجهزة الستنشاق وشرائط 

اختبار الحمل ولصقة النمر البلستر ولصقة النمر و جميع المنتجات والجهزة والمستلزمات الطبية بجميع 

أنواعها .

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

و يجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها و التي 

قد تعاونها علي تحيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية أحدى المبانى النتاجية المملوكة لشركة قها للصناعات 

الكيماوية ) مصنع 270 ( أحدى شركات الهيئة القومية للنتاج الحربى ا

359 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55075 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن غرض الشركة : العمل في كافة مجالت تجارة وتوزيع وتخزين السلع الهندسية 

والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتصنيع لدي الغير ولها في سبيل ذلك القيام بالعمليات 

الخدمية والمكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التي تقوم التجار بها او تصنيعا لدي الغير والقيام 

بعمليات التصدير وقبول كافة التوكيلت المسموح به قانونيا وممارسة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي مع مراعاة 

احكام القانون رقم 18 لسنة 2020 ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة وعرض وبيع أجهزة الهاتف المحمول والسلع الهندسية 

والكهربائية المنزلية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتعامل في السلع التجارية الخرى المماثلة لها 

وتقديم المحتوي اللكتروني عن طريق المواقع والتطبيقات اللكترونية على الهاتف المحمول وأيه معاملت تجارية 

أخري قد تتم من خلل الموقع أو التطبيق اللكتروني الخاص بالشركة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة محل 103 بالدور الرضي بالمركز التجاري الملحق 

بمحطه قطارات رمسيس )محطه مصر(
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360 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55101 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن غرض الشركة : العمل في كافة مجالت تجارة وتوزيع وتخزين السلع الهندسية 

والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتصنيع لدي الغير ولها في سبيل ذلك القيام بالعمليات 

الخدمية والمكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التي تقوم التجار بها او تصنيعا لدي الغير والقيام 

بعمليات التصدير وقبول كافة التوكيلت المسموح به قانونيا وممارسة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي مع مراعاة 

احكام القانون رقم 18 لسنة 2020 ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة وعرض وبيع أجهزة الهاتف المحمول والسلع الهندسية 

والكهربائية المنزلية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتعامل في السلع التجارية الخرى المماثلة لها 

وتقديم المحتوي اللكتروني عن طريق المواقع والتطبيقات اللكترونية على الهاتف المحمول وأيه معاملت تجارية 

أخري قد تتم من خلل الموقع أو التطبيق اللكتروني الخاص بالشركة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة محور الفردوس الجديد  - اتجاه اقادم من شارع احمد 

سعيد - ومتجه الي شارع عمر بن الخطاب وامتداد رمسيس - منشاه ناصر

361 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55126 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن غرض الشركة : العمل في كافة مجالت تجارة وتوزيع وتخزين السلع الهندسية 

والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتصنيع لدي الغير ولها في سبيل ذلك القيام بالعمليات 

الخدمية والمكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التي تقوم التجار بها او تصنيعا لدي الغير والقيام 

بعمليات التصدير وقبول كافة التوكيلت المسموح به قانونيا وممارسة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي مع مراعاة 

احكام القانون رقم 18 لسنة 2020 ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة وعرض وبيع أجهزة الهاتف المحمول والسلع الهندسية 

والكهربائية المنزلية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتعامل في السلع التجارية الخرى المماثلة لها 

وتقديم المحتوي اللكتروني عن طريق المواقع والتطبيقات اللكترونية على الهاتف المحمول وأيه معاملت تجارية 

أخري قد تتم من خلل الموقع أو التطبيق اللكتروني الخاص بالشركة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن بالدور الرضي والميزانين بالعقار رقم 8 أ 

شارع 26 يوليو - قسم الزبكيه

362 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    55111 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن غرض الشركة : العمل في كافة مجالت تجارة وتوزيع وتخزين السلع الهندسية 

والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتصنيع لدي الغير ولها في سبيل ذلك القيام بالعمليات 

الخدمية والمكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التي تقوم التجار بها او تصنيعا لدي الغير والقيام 

بعمليات التصدير وقبول كافة التوكيلت المسموح به قانونيا وممارسة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي مع مراعاة 

احكام القانون رقم 18 لسنة 2020 ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة وعرض وبيع أجهزة الهاتف المحمول والسلع الهندسية 

والكهربائية المنزلية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتعامل في السلع التجارية الخرى المماثلة لها 

وتقديم المحتوي اللكتروني عن طريق المواقع والتطبيقات اللكترونية على الهاتف المحمول وأيه معاملت تجارية 

أخري قد تتم من خلل الموقع أو التطبيق اللكتروني الخاص بالشركة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنوفية شارع جمال عبد الناصر - طريق سبين طنطا اتجاه القادم 

من طنطا - التجاه المقابل لكليه الهندسه - جامعه المنوفيه
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 محو - شطب

1 - سمارت Smart لصاحبها )عمرو سعد حسن سليمان(  تاجر فرد سبق قيده برقم   174803 قيد فى 

28-10-2021 برقم ايداع  50903 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

2 - قطب ابراهيم الزمزمى سليمان لصاحبها قطب ابراهيم الزمزمى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   72186 

قيد فى 05-03-2014 برقم ايداع  5353 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

3 - القللى للنقل المبرد و تجارة المواد الغذائية لصاحبها خالد محمد شوقى السيد القللى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

73544 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع  10520 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

4 - جرين سفتى لصاحبها زهير بن على شهر الكراى المجدوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   76261 قيد فى 

08-09-2014 برقم ايداع  21307 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

5 - تالنت للتجارة والتوريدات لصاحبها )عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل سيد احمد الجمال(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   176498 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  56198 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب 

السجل محو القيد لترك التجارة

6 - ابنى ابنك للتدريب لصاحبها )احمد محمود عبدالقوى على(  تاجر فرد سبق قيده برقم   180523 قيد فى 

01-02-2022 برقم ايداع  5675 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

7 - المتحدة للصناعت النسيجية لصاحبها صالح احمد صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13326 قيد فى 

17-04-2005 برقم ايداع  3864 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

8 - بريق للبرمجيات و تكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد مكين مجاهد محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   

103360 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  9561 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو

9 - كيك بوب Cake pop  لصاحبها لورا هيلبج LAURA HELBIG  تاجر فرد سبق قيده برقم   162839 

قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  10649 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

10 - محمد امين للستثمار العقارى لصاحبها )محمد امين محمد ابراهيم محمد عواض(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

120088 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  17895 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

11 - الفؤاد لتكنولوجيا المعلومات والتصالت AL -FOUAD ICT لصاحبها شيماء حسن محمد حماده  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   56218 قيد فى 23-01-2012 برقم ايداع  1864 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

12 - مراصد التقنية لصاحبها احمد بن عبد ا بن عبد الرحمن الراجحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   79022 قيد 

فى 30-12-2014 برقم ايداع  32078 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

13 - النزهة للستثمار العقارى لصاحبتها نزهه ابراهيم محمد شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   105605 قيد 

فى 15-05-2017 برقم ايداع  17455 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

14 - نوترى فيو NUTRI VU لصاحبها )محمود خالد احمد حسانين ابو الفتوح(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

155420 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  36240 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

15 - الجندى للتجارة والمقاولتElgendy Trading and Construction لصاحبها )احمد ناصر مصطفى 

الجندى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   189538 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع  42248 وفى تاريخ  

09-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

16 - الهاشمية حديد و صلب لصاحبها )عادل هاشم محمد العزب(  تاجر فرد سبق قيده برقم   111125 قيد فى 

23-10-2017 برقم ايداع  39694 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

17 - ميزون MEZON لصاحبها )احمد مهدى عبدالله ابراهيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم   182900 قيد فى 

09-03-2022 برقم ايداع  14952 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو
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18 - طيبه للطوب الطفلى لصاحبها بلل سيد اسماعيل سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100410 قيد فى 

27-12-2016 برقم ايداع  41994 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

19 - محمود عبد ا عبد ا - مطابع دار الرحمن العالميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   115628 قيد فى 

04-09-1997 برقم ايداع  10669 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

20 - أرابيا للستشارات والديكور Arabia لصاحبها )محمد الرفاعى محمد الخلفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

182796 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  14566 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

21 - بيشوي فرج وحيد لصاحبها )بيشوي فرج وحيد رياض(  تاجر فرد سبق قيده برقم   183484 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع  17535 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

22 - المستقبل للملبس الجاهزة لصاحبها )ياسر محمد عبدالنظير داود(  تاجر فرد سبق قيده برقم   186513 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع  27983 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

23 - محمد نبيل عبدل علي لصاحبها )محمد نبيل عبدل علي(  تاجر فرد سبق قيده برقم   186709 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع  29101 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

24 - ملك الجوانى لصاحبها )عادل دميان صادق ميخائيل(  تاجر فرد سبق قيده برقم   142958 قيد فى 

27-11-2019 برقم ايداع  50311 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

25 - احمد هانى محمد عبد الحليم ابو العنين لصاحبها احمد هانى محمد عبد الحليم ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   35490 قيد فى 11-11-2008 برقم ايداع  23702 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب 

السجل أمر محو

26 - برايت ستارBRIGHT STAR لصاحبها محمد سامى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107068 

قيد فى 28-06-2017 برقم ايداع  22851 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

27 - المركز المصري للجرارات الزراعيه وتشكيل المعادن ..ياسر علي محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5703 قيد فى 20-01-2004 برقم ايداع  79 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

28 - المركز المصرى للجرارات الزراعية وتشكيل المعادن ياسر على محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5703 قيد فى 20-01-2004 برقم ايداع  79 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

29 - الماراتية للغزل والنسيج لصاحبها )جاسر المعتصم محمد كمال حافظ(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

111220 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  39878 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

30 - بى إكس دى سكستين bXD 16 لصاحبها )طاهرناجى طاهرمحمد غلب(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

137902 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  31352 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

31 - الغنيمى للتجارة والمقاولت لصاحبها )زوبه اسماعيل محمد الغنيمى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   183315 

قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  16767 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

32 - مصر الخضراء للزراعة لصاحبها )اسامه محمد كمال محمد محمود(  تاجر فرد سبق قيده برقم   188097 

قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  35273 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

33 - العبور 4 للطوب الطفلى )شعبان قرنى عبدالحى قرنى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   22209 قيد فى 

23-01-2007 برقم ايداع  1103 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

34 - عبدالعزيز لتصنيع البلستيك لصاحبها عبد العزيز على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   95585 قيد فى 

28-07-2016 برقم ايداع  23209 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

35 - عبدالعزيز لتصنيع البلستيك لصاحبها عبد العزيز على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   100801 قيد فى 

08-01-2017 برقم ايداع  945 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

Pump for Infrastructure & Engineering   36 - المضخة للبنية الساسية والستشارات الهندسيه

  Consultancy

لصاحبها عمرو محمد عزت محمد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   169107 قيد فى 2021-07-15 

برقم ايداع  33107 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
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 ALPHA CARRER 37 - الفا كاريير للتدريب

لصاحبها: نسرين عبد المولى عبد العظيم محمد الهواري  تاجر فرد سبق قيده برقم   171685 قيد فى 

02-09-2021 برقم ايداع  40686 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

38 - مصنع مكه لتصنيع المواد الغذائيه ابراهيم شلقامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   56072 قيد فى 

08-10-2001 برقم ايداع  2919 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة من 

السجل التجارى

39 - البرامج المتقدمه ADVANCED PROGRAMS لصاحبها )عادل بن عبد العزيزبن ناصر الصقر(  

تاجر فرد سبق قيده برقم   124956 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع  38179 وفى تاريخ  2022-08-22   

تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

40 - مصانع امجد عبد ربه للصناعات الغذائية لصاحبها )امجد احمد عبدربه محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

152802 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  27368 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو

41 - الهرام 2008 لصاحبها عادل عريان عبد ا عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   31081 قيد فى 

16-03-2008 برقم ايداع  5671 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

42 - أدلستيك للصناعات البلستيكيه لصاحبها محمد اسماعيل كامل توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   68110 

قيد فى 19-08-2013 برقم ايداع  17696 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

43 - جنرال الكتريك لصناعة الجهزة الكهربائيه لصاحبها اشرف محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5354 قيد فى 24-05-2004 برقم ايداع  669 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

44 - ميجور للستثمار العقارى والنشاءات Major Constructions & Real Estate لصاحبها ريمون 

بشاره سعد بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   81469 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع  9091 وفى تاريخ  

24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

45 - بروفيشنال للبرمجيات والتصوير الفوتوغرافي Professional لصاحبها )محمد ايهاب محمد النبراوي(  

تاجر فرد سبق قيده برقم   153285 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  28985 وفى تاريخ  2022-08-24   

تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

46 - رامادا للستثمار السياحى RAMADA لصاحبها )محمود مصطفي محمود علي(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

112437 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  43238 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

Linda  لصاحبتها ليندا ليوبينس THE HEART OF HURGHADA 47 - قلب الغردقة للكسسوارات

Luppens  تاجر فرد سبق قيده برقم   105314 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع  16396 وفى تاريخ  

28-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

48 - العالمية للصناعات المعدنية لصاحبها محمد ابراهيم مرسى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   56275 قيد 

فى 26-01-2012 برقم ايداع  2054 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

49 - تكنو كوت للدهانات الحرارية لصاحبها عبد العزيز عبد الحميد ابراهيم عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   

65962 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع  9895 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو 

قيد المنشاة بالسجل التجارى

50 - تو ام للبرمجيات و تصميم مواقع النترنت لصاحبها محمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

73068 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع  8686 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو 

قيد المنشاة بالسجل التجارى

51 - الهنا للصناعات الغذائية لصاحبها هيثم حسن يوسف عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89564 قيد فى 

10-01-2016 برقم ايداع  805 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

52 - فكره للبرمجيات لصاحبها )مصطفى جعفر محمد عبد ا(  تاجر فرد سبق قيده برقم   111189 قيد فى 

24-10-2017 برقم ايداع  39888 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى
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53 - الشروق لستصلح الراضى لصاحبها )احمد محمد عابدين محمد هاشم عابدين(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

189756 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  43386 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

رأس المال

1 - فرست ميكس لصاحبها سامح محى الدين الجفان تاجر فرد سبق قيده برقم   95531 قيد فى 2016-07-27 

برقم ايداع   23401 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9,000,000.000

2 - مزرعة الكرم لنتاج اللبان واللحوم لصاحبها )جابر محمود جابر عيسى( تاجر فرد سبق قيده برقم   

130298 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع   2894 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  4,500,000.000

3 - مارموليندا للرخام و الجرانيت و الستيراد و التصدير لصاحبها ابراهيم حسن عبده سيد تاجر فرد سبق قيده 

برقم   103051 قيد فى 07-03-2017 برقم ايداع   8473 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - الساجد باك لتصنيع منتجات التعبئه و التغليف لصاحبها )اسامه صبحى سعيد عبد الحميد( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   132755 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع   11918 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - المنصور للستيراد والتصدير لصاحبها سامى اسامه محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   101722 قيد 

فى 02-02-2017 برقم ايداع   4175 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

6 - ايمك للصناعات المعدنيةEEMC INDUSTRIAL METALS لصاحبتها ناديه عبد السلم سالم باكير 

تاجر فرد سبق قيده برقم   69683 قيد فى 18-11-2013 برقم ايداع   24403 فى تاريخ  17-08-2022   تم 

تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

7 - هاي باور لتصنيع السلك والكابلت الكهربائية  HIGH POWER لصاحبها )نعمة عماد محمد عمار( 

تاجر فرد سبق قيده برقم   175891 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   54401 فى تاريخ  2022-08-22   

تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - المنصور للستيراد والتصدير لصاحبها سامى اسامه محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   101722 قيد 

فى 02-02-2017 برقم ايداع   4175 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,500,000.000

9 - المنار للطوب السمنتى  ) لصاحبها خالد عبد الفتاح على على ( تاجر فرد سبق قيده برقم   33394 قيد فى 

02-07-2008 برقم ايداع   24584 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000
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العناوين 

1 - ريكويست إنفستمنت للسكان و التسويق العقارى Request Investment لصاحبها )احمد اسماعيل 

عبدالعزيز محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    180699 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    6369 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مكتب ) N15 ( الكائن بالطابق الرابع 

من العقار 86 شارع عباس العقاد مدينة نصر اول

2 - باسل علم للحلول التقنية لصاحبها )باسل عماد الدين محمد علم جاهين( تاجر فرد سبق قيده برقم    

188594 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    37672 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفة H بالدور الرضى - 6 شارع محمد النادى - مدينة نصر

3 - ارجى سوليوشنزRG SOLUTIONS لصاحبها محمد على اسماعيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    

65762 قيد فى 21-04-2013 برقم ايداع    9114 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة 3 - بلوك 16097 - مركز الحى الخامس - شقة 5 - الدور الثانى علوى

4 - فرست ميكس لصاحبها سامح محى الدين الجفان تاجر فرد سبق قيده برقم    95531 قيد فى 2021-06-07 

برقم ايداع    25495 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع 

الكائن بالعنوان : القطعة رقم 10 بلوك 12009 بالمنطقة الصناعية المتداد الشمالى - مدينة العبور

5 - فرست ميكس لصاحبها سامح محى الدين الجفان تاجر فرد سبق قيده برقم    95531 قيد فى 2016-07-27 

برقم ايداع    23401 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

القطعة رقم 10 بلوك 12009 بالمنطقة الصناعية المتداد الشمالى - مدينة العبور -

6 - فرست ميكس لصاحبها سامح محى الدين الجفان تاجر فرد سبق قيده برقم    95531 قيد فى 2016-07-27 

برقم ايداع    23401 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع - 

القطعة رقم 10 بلوك 12009 بالمنطقة الصناعية المتداد الشمالى - مدينة العبور -

7 - الشمرلي للطباعة والتوريدات لصاحبها )احمد فوزي احمد حسين الشمرلي( تاجر فرد سبق قيده برقم    

154128 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    31968 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع 4 ش سيدي سيف - الفجاله - الزبكية

8 - سكوب للتجارة والتوريدات  Scope for Trading and Supplies لصاحبها )احمد محمد محمدي 

محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    188739 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    38335 وفى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 20 - الكائنة بالدور الرابع 

- المقطم - قسم المقطم

9 - جلوبال لتصنيع وتجميع الموازين لصاحبها عاطف عبد الصادق عبد الفتاح عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده 

برقم    53518 قيد فى 21-08-2011 برقم ايداع    15442 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - الورشة رقم 34 - المرحلة الثانية - المنطقة الصناعية

10 - اس اي اس للصناعه و التجاره S.E.S لصاحبها )محمد سيد صابر علمي( تاجر فرد سبق قيده برقم    

110895 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    38996 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة 3A شارع مكرم عبيد

11 - اى اف دى لصاحبها )شاكر عبدالمسيح شاكر عبدالملك( تاجر فرد سبق قيده برقم    188173 قيد فى 

07-06-2022 برقم ايداع    35581 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

2 شارع شحاته حافظ مدينه الفردوس - شبرا ثان

12 - اليو وود Alu Wood لصاحبها )اسلم عبدالحميد محجوب عبدالحميد عفيفى شركس( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    189604 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    42569 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده B الكائنة بالشقة بالعنوان 9 ه / 5 ش احمد عبد العظيم - ش 

النصر الرئيسى - المعادى

13 - نيو ليف انترناشيونال لصاحبها )كريم عبدا محمد عبدا سالم( تاجر فرد سبق قيده برقم    134554 قيد 

فى 22-04-2019 برقم ايداع    18617 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 29 ش متولى الشعراوى
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14 - يونايتد ديكوريشن United Decoration Company تاجر فرد سبق قيده برقم    93482 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع    15287 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن مقره الدور الرضي و الول و الميزانين قطعه رقم 109 منطقه الخدمات المركزية )المنطقه 

الصناعية الولي بالمجاورة 27( - 15 مايو

15 - ام . بى M.B  لصاحبتها رشا إبراهيم الشاطرابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    166573 قيد فى 

27-05-2021 برقم ايداع    23653 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - ش الصحابه من ش سور السعد - حوض الزقة - الخصوص

16 - فيجين سوفت  Vision Soft لصاحبها )احمد عبدالحفيظ يوسف صديق( تاجر فرد سبق قيده برقم    

179121 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    901 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ) O13 ( - الطابق الرابع - العقار رقم 86 - ش عباس العقاد - مدينة 

نصر اول

17 - اكسبلوريا للبرمجيات والتجارة اللكترونية لصاحبها )ايمان عماد الدين محمود هانى( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    109024 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    30805 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان - شقة بالطابق الثالث علوى - ناصية ش حمزه بن عبد المطلب وش محمد 

العدوى - امتداد ش جيهان بحى الجامعة المنصورة اعلى عقارات الرحمه - قسم اول المنصورة - دقهلية - وبذلك 

يتم نقل القيد

18 - العبور للكيماويات الصناعية والمنظفات لصاحبها محمد عبد العزيز زكى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    

37962 قيد فى 31-03-2009 برقم ايداع    6523 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح /الول  قطعة رقم 60 بلوك الصناعات الصغيره  المنطقة الصناعية ب / 

ج - العبور

19 - كويك كوك لصاحبها )مدحت حمدى محمود صابر( تاجر فرد سبق قيده برقم    177310 قيد فى 

06-12-2021 برقم ايداع    58910 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 6 بالعقار رقم 9072 شارع 9 عمارات البترول

20 - سومر كيمكال تكنولوجى لصاحبها )سومر خليل الحاج حمود( تاجر فرد سبق قيده برقم    141239 قيد فى 

21-10-2019 برقم ايداع    44179 وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الدور الرضي من المصنع المقام علي القطعة رقم 16 بلوك 13037 المنطقة الصناعية الولي -

21 - نسر البرية للصناعة لصاحبها مريم عبد القدوس جرجس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    102121 قيد 

فى 14-02-2017 برقم ايداع    5678 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العنوان /قطعه رقم 449- بالمنطقة الصناعية 800فدان -

22 - نسر البرية للتصنيع لصاحبها منه بخيت بشاي بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    102122 قيد فى 

14-02-2017 برقم ايداع    5679 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

قطعة رقم 427 - بالمنطقة الصناعية 800 فدان - مدينة بدر - القاهرة

23 - التواصل لصاحبها )راتب احمد سليمان اللواما( تاجر فرد سبق قيده برقم    125527 قيد فى 

26-09-2018 برقم ايداع    40431 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

24 - الهندسية لتصنيع الخشاب لصاحبها )احمد طلعت احمد حافظ صبره( تاجر فرد سبق قيده برقم    151376 

قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    22182 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية الوحدة رقم 77 – المنطقة الصناعية المطورين – مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة – مدينة 

السادات - المنوفية

25 - كونتنت ماسترز CONTENT MASTERS  لصاحبها )محمد شعبان متولي دسوقي( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    189016 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    39771 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة 9 المبنى التجارى الدارى سما مول حى2م1 التجمع 

الخامس
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26 - ابوسمره لستصلح الراضى والمشاتل لصاحبها على طه ابوسمره عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    

92487 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع    11966 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف تعديل عنوان الفرع - الوحدة رقم 104 قطاع الصناعات الغذائية - بياض العرب

27 - الرواد لتشغيل المعادن والتوريدات العمومية لصاحبها )محمد احمد سلطان حافظ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

181340 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    9413 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية وحدة رقم 102 - بالمنطقة الصناعية المطورين

28 - سنابل الخير للصناعات الغذائية  لصاحبها / احمد سعيد احمد محمود نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    

101845 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع    4577 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية افتتاح فرع بالقطعه رقم 80 - بالمنطقه المطورين - مركز السادات

29 - المام للرخام والجرانيت لصاحبها محمد انور حنفى محمود امام تاجر فرد سبق قيده برقم    94298 قيد 

فى 06-06-2016 برقم ايداع    18228 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - القطعة 143 تسلسل دفتر خارج الزمام - جزء من 32 / 2 سابقا وحاليا جزء من 31 / 

w بالمنطقة الصناعية - شق الثعبان

30 - السيد احمد محمود حسانين لصاحبها )السيد احمد محمود حسانين( تاجر فرد سبق قيده برقم    188736 

قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    38330 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان - 17 شارع نور السلم حوض المير الخصوص – الخانكة القليوبية

31 - رافت قطب شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    51169 قيد فى 04-04-2011 برقم ايداع    5654 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 62 - المنطقة 

الصناعية الثانية

32 - رافت قطب شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    51169 قيد فى 04-04-2011 برقم ايداع    5654 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم 64 - المنطقه 

الصناعية الثانية - مدينة بدر

33 - كوجان  لصاحبها  فراس مصطفى كوجان تاجر فرد سبق قيده برقم    168986 قيد فى 2021-07-14 

برقم ايداع    32686 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة رقم 6098 

بالمنطقة الصناعية السادسة - مدينة السادات

34 - خالد للستثمار لصاحبها خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    28282 قيد فى 

24-11-2014 برقم ايداع    78087 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع مطعم كائن بالمركز التجاري - المبني علي قطعه ارض رقم أ- حي اسكان المدخل - الشيخ زايد

35 - الحمد لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها اشرف محمد محمد جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم    102094 

قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    5553 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم 167 - المنطقة الصناعية ) 800 فدان (

36 - ميجابكس لصاحبها )عمرو بخيت شكرى مسعود( تاجر فرد سبق قيده برقم    182755 قيد فى 

07-03-2022 برقم ايداع    14259 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 79 المجاورة الثالثة - المنطقة الثامنة - عمارات مدينة الشروق

37 - الفؤاد لتجارة وتركيب قطاعات اللومنيوم ومستلزماتها لصاحبها )محمد احمد فؤاد عبدالحليم عبدالعزيز( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    190066 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    44681 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المصنع الكائن 223 منطقة 

الصناعات الصغيرة شمال القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث

38 - افلك لتجارة اللكترونيات لصاحبها ) ياسر على محمد على فتح الباب ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

111332 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    40177 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل B 37 - الدور الول مول الجامعه - الشروق

39 - زكريا مسعد امام محمد سعيد لصاحبها زكريا مسعد امام محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    53113 

قيد فى 25-07-2011 برقم ايداع    13635 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل العنوان - قطعة الرض بمساحة 147م بمنطقة الخدمات - خلف مكتب البريد - المرحلة الولي - 

قويسنا
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40 - الخليج التجارى المصرى للبرمجيات BUSINESS BAY EGY لصاحبها مصطفى محمد رضا لطفى 

على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    103341 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    9522 وفى تاريخ  

24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : العقار 3 – عمارات الفردوس - حدائق 

الهرام – الهرم

41 - الشمس الجديدة للرخام والجرانيت لصاحبها )ممدوح عبدالرحمن محمد عبدالرحمن( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    175925 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    54575 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم D / 158 - المنطقة الصناعية طرة - شق الثعبان

42 - مصنع اللوجي تكس ELLogyTex لصاحبها )عماد فهد زخاريوس زخاري( تاجر فرد سبق قيده برقم    

121143 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    21924 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع المصنع قطعه رقم 103 بالمنطقه الصناعية A4 - العاشر من رمضان

43 - محمد عبدالغنى حسين حسن لصاحبها محمد عبدالغنى حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    171347 

قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    39547 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع 7 شارع يوسف عباس - مدينة نصر

44 - ثلجة الفريدة لصاحبها )احمد اشرف جوده دياب( تاجر فرد سبق قيده برقم    186876 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع    29924 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان ليصبح / عقار 15 الدور الول - عمارة ابو المعاطى - شارع 23 يوليو - كفر مناقر - بندر - بنها

45 - الكرمة لقص وتحويل الورق لصاحبها )جورج حبيب فرج ميخائيل( تاجر فرد سبق قيده برقم    150208 

قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    18784 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / الدور الرضى بالعقار قطعة رقم 10 ك 18 طريق مصر اسماعيلية 

الصحراوى - السلم - القاهرة

46 - بيتي للخبز السياحي لصاحبها )وائل احمد توفيق جوده( تاجر فرد سبق قيده برقم    147491 قيد فى 

25-02-2020 برقم ايداع    9075 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 35 ش خالد بن الوليد - قسم المعصره - القاهرة

47 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    147882 قيد فى 13-06-2021 برقم 

ايداع    26646 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

48 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    147882 قيد فى 13-06-2021 برقم 

ايداع    26645 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

49 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه لصاحبها )ايمان محمود احمد بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم    

147882 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    10228 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 19  شارع  السويس  - زهراء

50 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه لصاحبها )ايمان محمود احمد بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم    

147882 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    10228 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / 33 ارض ميدو بافاريا  - النزهة  3

51 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه لصاحبها )ايمان محمود احمد بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم    

147882 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    10228 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء فرع  19 شارع السويس زهراء مدينة نصر -

52 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه لصاحبها )ايمان محمود احمد بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم    

147882 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    10228 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع/ الكائن ب مسلسل 18- المنطقه الصناعيه الرابعه- خارج زمام بساتين السماعليه -

مركز بلبيس -الشرقيه

53 - مصطفى خليل لتصنيع اكياس البلستيك لصاحبها )مصطفى محمد خليل ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم    

174527 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    49857 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم 2/13 المنطقه الصناعية الحرفيه ج مدينة بدر
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54 - الرحمة للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها محمود مختار سيد احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    

56684 قيد فى 19-02-2012 برقم ايداع    3636 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع 29 شرق الكاديمية - المنطقه الولي التجمع الول

55 - الكوثر فارم القاهرة لصاحبها )بيجاد عماد محمد زكى البوهى( تاجر فرد سبق قيده برقم    144301 قيد 

فى 24-12-2019 برقم ايداع    55035 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 3 الخليلى المتفرع من شارع ترعة الجبل

56 - اى اف دى لصاحبها )شاكر عبدالمسيح شاكر عبدالملك( تاجر فرد سبق قيده برقم    188173 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع    48116 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان -  ش عادل البرنس من ش 59 مجارى ارض الدلتا

57 - اى اف دى لصاحبها )شاكر عبدالمسيح شاكر عبدالملك( تاجر فرد سبق قيده برقم    188173 قيد فى 

07-06-2022 برقم ايداع    35581 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - ش عادل البرنس من ش 59 مجارى ارض الدلتا

58 - الجمل للرخام والجرانيت واعمال المحاجر ايهاب احمد احمد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم    47894 قيد 

فى 04-04-2004 برقم ايداع    1643 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - تعديل العنوان قطعة رقم C/5 حوش التشوين رقم 10630 سلبقا وحاليا ) D/20 ( منطقة شق 

الثعبان - جبل طرة -

59 - هاى كودر للبرمجيات HIGH CODER FOR PROGRAMMING لصاحبها )محمود جمال

 طه عثمان( تاجر فرد سبق قيده برقم    139311 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    36993 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 24 ش الشهيد مصطفى رياض - 

المنطقة الولى

60 - تريدكو للتجارة والتوريدات TRADECO لصاحبها )سامح عبدالمسيح مطونى عبدالمسيح( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    154138 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    31978 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع ابراج العربي 2 شارع صالح العربي - محل بالدور الرضي - 

الوراق
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النشاط

1 - المفاوض لتكنولوجيا الحلول والمساندة لصاحبها حوات بن الخموسى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  45009 

قيد فى 01-04-2010 برقم ايداع    7035وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة 

: اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . اعمال انتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج 

المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية . تصدير جميع المنتجات المصرية . اقامة وادارة مراكز التدريب والتنمية والتطوير للموارد البشرية . 

مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - المل لصناعه المسبوكات والصناعات المعدنية لصاحبها حمدي محمد محمد راضي تاجر فرد سبق قيده برقم  

121539 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع    23642وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة / إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة والدوات الكهربائية  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

مسبوكات الزهر ونحاس متنوعة ودرفلة وسحب مسبوكات النحاس لنتاج شرائط وخوص واسلك ومواسير 

نحاس متنوعة ودرفلة ولحام مواسير استانلس مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

3 - يونايتد ديكوريشن United Decoration Company تاجر فرد سبق قيده برقم  93482 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع    15287وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . 1. 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الديكور وطباعة ورق الحائط وتصنيع وطباعه وتجميع التابلوهات 

والتابلوهات المضيئه يابانيات الليد . 2. الستيراد والتصدير لكل ماهو مسموح به قانونا مع التزام المنشاه بالرد 

وحسابات ومستقبله لكل نشاط علي حده تلتزم المنشاه بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس المنشاه اي حق في مزاوله غرضها البعد الحصول  علي التراخيص اللزمه 

لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام والقوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه وأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات والساريه وعلي المنشاه والحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها .

4 - فور برازر للستثمار العقاري لصاحبها )اسماعيل حسانين عبد العال علي( تاجر فرد سبق قيده برقم  

114207 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع    49950وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

نشاط المنشأه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئه المواد الغذائية . 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 وليس الري بطريق الغمر 

) اقل من عشرين ألف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 . تخطيط واقامه المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات . 

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 إقامه وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والقرى السياحية والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية " بمستوى ل يقل عن ثلثة نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضية 

وتجارية وثقافيه . أنشطة خارج قانون 12 لسنة 2017 : اعمال الصيانة ونظافة المؤسسات والمكاتب والمنازل  . 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .

8 - سومر كيمكال تكنولوجى لصاحبها )سومر خليل الحاج حمود( تاجر فرد سبق قيده برقم  141239 قيد فى 

21-10-2019 برقم ايداع    44179وفى تاريخ  13-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتصدير المواد الكيميائيه )فيما عدا الخطرة( الخاصة بصناعة المنظفات المنزلية 

ومستحضرات التجميل والعنايه الشخصية والمطهرات والمبيدات الحشريه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وغلي المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
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9 - المنصور للستيراد والتصدير لصاحبها سامى اسامه محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  101722 قيد 

فى 02-02-2017 برقم ايداع    4175وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط . 

الستيراد والتصدير

10 - نسر البرية للصناعة لصاحبها مريم عبد القدوس جرجس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  102121 قيد فى 

14-02-2017 برقم ايداع    5678وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة - إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمنسوجات )عدا اللياف الصناعية(- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع غزول 

وخيوط متنوعة خام

11 - نسر البرية للتصنيع لصاحبها منه بخيت بشاي بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  102122 قيد فى 

14-02-2017 برقم ايداع    5679وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة / اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ملبس جاهزة متنوعة من اقمشة منسوجة

5 - الشرق الوسط Middle East لصاحبها محمد يوسف كمال عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  52972 

قيد فى 14-07-2011 برقم ايداع    12912وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

الشركة 1-  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات البلستيك - 2- الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سينا والقنطرة شرق فيلزم موافقه 

الهيئة مسبقا - 3 - استصلح وتجهيز الراضي بالموافقة الساسية والتي تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة ) في حدود ألف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق القمر - 4 - اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -5- اعمال انتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- 6 - انتاج المحتوى اللكتروني 

بصورة المختلفة من صوت وصوره وبيانات -7- ادخل البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية -8 اعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها -9 انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 

-10- اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.11- اقامه وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها -12- انشاء واداره المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية - 13- 

انشاء واداره مراکز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - 14- انشاء وادارة مراكز 

الستثمار والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 15- التجارة العامة فيما 

ومسموح به قانونا والتوريدات العمومية -16 التسويق العقلي - 17- تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية والنشطة والشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( -18- تجارة الكيماويات ومواد البناء.19- تجاره 

أدوات الكهرباء والسباكة والرخام والسيراميك -20- ايجار المعدات -21- توريد جميع انواع المعادن ومستلزماتها 

-22- توريد الحديد والستانلس - 23- المقاولت العامة -24- مقاولت اعمال البناء والتشطيبات -25 توريد 

وتركيب اجهزه التكيف وصيانتها -26 تجارة النحاس واللمونيوم والثاث الخشبي والمعدني والزجاجي وتجاره 

جميع أنواع الورق والكارتون ومواد التعبئة ومستلزمات الطباعة والخبار والمكاتب وتوريد انظمة التحكم واطفاء 

الحريق والتكيف وقطع غيار السيارات وصيانتها وايجار السيارات -27 - توريد الملبس والقمشة والجلود -28 

توريد المعدات والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والدوات الطبية واللوازم البيطرية -29- تجاره العطور 

والزيوت -30- اداره وانشاء وتصميم المواقع والمنصات اللكترونية والتسويق اللكتروني -31- أقامه وتنظيم 

المعارض والحفلت بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدي -32- تجاره اكسسوارات 

ومستلزمات الكمبيوتر والمحمول وعلى المنشأة اللتزام بأفراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حده مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 مراعاة قرارات رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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6 - :محمد احمد عطيه لصاحبها )محمد احمد عطيه عبدالسلم( تاجر فرد سبق قيده برقم  145247 قيد فى 

صنع شرائح  14-01-2020 برقم ايداع    1752وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب  • ومسامير طبية   •

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن    • المنتجات البلستيكية  •

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع الجهزة الللكترونية   •

مع  o  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخراطيم البلستك و مستلزمات الرى الحديث و البرانيك البلستك

افراد حسابات  ماليه ومركز مالى مستقل  للنشطه الواردة بقانون الستثمار   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

7 - حمد حمدى محمد احمد لصاحبها حمد حمدى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47669 قيد فى 

18-08-2010 برقم ايداع    18518وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأة : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزة مانع انقطاع تيار الكهربائى ومثبتات الجهد ومحولت جافه صغيره جهد 

منخفض .التصالت وخدمات النترنت . النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى  . الستيراد والتصدير . التوكيلت 

التجارية . المقاولت .

12 - رشا خميس عبد الواحد السيد لصاحبها رشا خميس عبد الواحد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  86736 قيد 

فى 05-10-2015 برقم ايداع    27675وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . 

اقامة وتشغيل مصنع لطحن الحبوب لنتاج الدقيق او الجريش او الطحين ,انتاج اطعمة الفطار المكونه من حبوب 

الغلل )كورن فيليكس , سير , سناكس ( وتجهيز وطحن وخلط توابل وبهرات ومستخلصات و الصوصات 

واستخلص زيوت نباتية على البارد . اقامة وتشغيل مصنع  لنتاج عصائر الفاكهة والخضر , انتاج عصائر 

طبيعية اومسحوق من التمر و الخروب و الكركديه وغيرها ,انتاج اغذيه جاهزة من الفاكهة و الخضر ,صنع 

المربى و المرملد وهلمات المائدة )الجيلى ( انتاج الفاكهه او الخضر )المخلله او المجففه .... الخ ( – تعبئة 

وتغليف الواد الغذائية المختلفة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  صاحب المنشاة  

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

13 - ستيريكلير STERICLEAR لصاحبها محمد عبدالعظيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  102140 

قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع    5731وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   غرض 

الشركة /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزه الكترونيه هندسية طبية /اعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع . - اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها . - الستيراد 

وتوريدات عمومية وتوكيلت تجارية . - توريد مهمات مصانع وتوريد مستلزمات انتاج . مع افراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده تلتزم المنشأة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس المنشأة اى حق 

في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بإحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط

14 - توب ستار لصناعة الصنفرة لصاحبها عبد الحميد صابر محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95583 قيد 

فى 28-07-2016 برقم ايداع    23207وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع منتجات الصنفرة . الستيراد والتصدير . مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده .

15 - معارف للتجارة والتدريب لصاحبها )محمد مجدى عبدربه عبدالعزيز( تاجر فرد سبق قيده برقم  179920 

قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    3561وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشا النشأه . 

نشاط قانون 72 لسنة 2017 . تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة( النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع . نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  . إقامة وتشغيل 

وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون بالستثمار.
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16 - السيد احمد محمود حسانين لصاحبها )السيد احمد محمود حسانين( تاجر فرد سبق قيده برقم  188736 قيد 

فى 16-06-2022 برقم ايداع    38330وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه .  

تجارة الجملة والتجزئة للملبس 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 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية على المنشأة في الحصول على كافة التراخيص اللزمة

17 - كوجان  لصاحبها  فراس مصطفى كوجان تاجر فرد سبق قيده برقم  168986 قيد فى 14-07-2021 برقم 

ايداع    32686وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة /  اقامة وتشغيل مصنع 

لتلوين الزجاج والبورسلين /  الطباعة المباشرة والزخرفة على الزجاج والمرايات والخزف والبورسلين / 

والتصدير / تجارة الجملة والتجزئة للزجاج والبورسلين بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع افراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها

18 - مصنع ليجومز النورس  لصاحبتها ) نجوى عبد الوهاب عبد الحميد عبد الوهاب ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

171062 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    38747وفى تاريخ  20-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض المنشاة : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتجهيز وفرز وتغليف وتعبئه البقوليات . اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة 

التوابل والرز والسكر . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

19 - زكريا مسعد امام محمد سعيد لصاحبها زكريا مسعد امام محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53113 قيد 

فى 25-07-2011 برقم ايداع    13635وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مصنع لخراطه وتشغيل المعادن وتصنيع المنتجات الجلدية ) الحذية - الشنط - الحزمة ( دون 

دباغة   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية علي المنشأة في الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة .

20 - الخليج التجارى المصرى للبرمجيات BUSINESS BAY EGY لصاحبها مصطفى محمد رضا لطفى 

على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  103341 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    9522وفى تاريخ  

24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشأة : ــ اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ــ انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات ــ اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده ــ الدعاية والعلن مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط علي حدا مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على المنشاه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها

21 - يلدز للتجارة والصناعة لصاحبها )احمد بدر احمد عبد العظيم( تاجر فرد سبق قيده برقم  156807 قيد فى 

09-11-2020 برقم ايداع    41056وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017•اقامة و تشغيل مصنع لصنناعة و تحميص و طحن و تعبئة و 

تغليف البن•تجارة الجملة و التجزئه بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة - انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 لسنة 2017•تجهيز و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتيريات الثابتة و المتحركة و تقديم اغذية و 

مشروبات )عدا المشروبات الكحوليه (مع افراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها
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22 - المنصور للستيراد والتصدير لصاحبها سامى اسامه محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  101722 قيد 

فى 02-02-2017 برقم ايداع    4175وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة/1  

محل لبيع الملبس الجاهزة بانواعها واشكالها و القمسه و الكلف و الكسسوارات و الخردوات على ان تتم 

ممارسة النشاط داخل مدينة القاهرة الجديدة فقط وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1498 لسنة 2001 و 

1144 لسنة  2002 -  2  الستيراد و التصدير   3  انتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومنه .  أ  تربية جميع أنواع 

الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  ب  تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  ج  إقامة المزارع 

السمكية .     4  إستصلح واستزراع الراضى البور أو الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الساسية التى تجعلها 

قابلة للستزراع .    5  إسيتراد وتصدير معدات النقل الثقيل والمعدات الزراعية .  6 إستيراد وتصدير الخضار 

والفواكه .  تلتزم الشركة بأحكام القانون 121 لسنة1982 بشأن القيد فى سجل المستوردين   مع افراد حسابات 

مستقله و مركز مالى خاص لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

23 - ديالوج Dialogue لصاحبها ياسر حسن محمد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  66427 قيد فى 

21-05-2013 برقم ايداع    11489وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة /  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العدسات الطبية من البلستيك وتصنيع الشنابر الطبية. الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائبة والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء   

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ) 

في حدود الف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة النظارات الطبية والشمسية والعدسات. الستيراد والتصدير. المطاعم والكافيهات وتقديم الوجبات 

الغذائية والمشروبات ما عدا )الكحوليات( مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده    

تلتزم المنشاة بالقيد في سجل المستوردين وفقا لحكام القانون رقم 121 لسنة1982 . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها.  مع افراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  تلتزم المنشأة بمراعاة القانون رقم 121 

في شأن سجل المستوردين  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

24 - ام ام لتصنيع و توريد المواد الغذائيه لصاحبها )ايمان محمود احمد بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم  147882 

قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    10228وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

الشركة إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  المواد الغذائية والتعبئة والتغليف- توريد المواد الغذائية

25 - مصطفى خليل لتصنيع اكياس البلستيك لصاحبها )مصطفى محمد خليل ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم  

174527 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    49857وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس والشنط البلستيكية / 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لمبات الليد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141159 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2019  برقم ايداع 43,802.000 الى : صديق لتجارة السيارات والموتوسيكلت والستثمار العقارى 

لصاحبها محمد احمد صديق ابو زيد

2 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121539 وتم ايداعه بتاريخ   

28-05-2018  برقم ايداع 23,642.000 الى : المل لصناعه المسبوكات والصناعات المعدنية لصاحبها حمدي 

محمد محمد راضي

3 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186652 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2022  برقم ايداع 28,575.000 الى : ميوزك هول استوديو Music Hall Studio لصاحبها 

بيشوى صفوت اديب عبدالمسيح

4 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101722 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2017  برقم ايداع 4,175.000 الى : المنصور للستيراد والتصدير لصاحبها سامى اسامه محمد 

منصور

5 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   95583 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2016  برقم ايداع 23,207.000 الى : توب ستار لصناعة الصنفرة لصاحبها عبد الحميد صابر محمد 

محمد

6 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30787 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2008  برقم ايداع 294.000 الى : فرست فودز للتصنيع الغذائى والمواد الغذائية لصاحبها محمد كمال 

قرنى قطب

7 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136738 وتم ايداعه بتاريخ   

26-06-2019  برقم ايداع 26,728.000 الى : نكست لصاحبها هشام صبحى عبد الغفار معوض
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الشخاص

1 - خالد محروس مندى خالد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   12986 وتم ايداعه بتاريخ  24-03-2005 برقم 

ايداع    2619تم التأشير فى تاريخ   24-03-2005   بــ  

2 - عفاف محمد محمود منصور حلوه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   12986 وتم ايداعه بتاريخ  

24-03-2005 برقم ايداع    2619تم التأشير فى تاريخ   24-03-2005   بــ  ويمثل الوكلء المفوضين 

المنشأه فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات والتعامل بأسمها وللوكلء المفوضين منفردين أو 

مجتمعين حق التعامل بأسم المنشأه وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم حق فى تعيين وعزل العاملين بالمنشأه ولهم الحق في أدارة 

النتاج وادارة مبيعات المنشأه بالنقد أو بالجل

3 - هدي محروس  مندي خالد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   12986 وتم ايداعه بتاريخ  24-03-2005 برقم 

ايداع    2619تم التأشير فى تاريخ   24-03-2005   بــ  

4 - خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى  مدير فرع المقيد برقم قيد   28282 وتم ايداعه بتاريخ  2014-11-24 

برقم ايداع    78087تم التأشير فى تاريخ   24-11-2014   بــ  

5 - ياسر على محمد على فتح الباب  مدير فرع المقيد برقم قيد   111332 وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-25 

برقم ايداع    40177تم التأشير فى تاريخ   25-10-2017   بــ  

6 - عماد فهد زخاريوس زخاري  مدير فرع المقيد برقم قيد   121143 وتم ايداعه بتاريخ  15-05-2018 برقم 

ايداع    21924تم التأشير فى تاريخ   15-05-2018   بــ  

7 - يحي وديع نجيب سيدهم  مدير فرع المقيد برقم قيد   93482 وتم ايداعه بتاريخ  12-05-2016 برقم ايداع    

15287تم التأشير فى تاريخ   27-01-2020   بــ  

8 - احمد فوزي احمد حسين الشمرلي  مدير فرع المقيد برقم قيد   154128 وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-20 

برقم ايداع    31968تم التأشير فى تاريخ   20-09-2020   بــ  

9 - محمد عبدالغنى حسين حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   171347 وتم ايداعه بتاريخ  29-08-2021 برقم 

ايداع    39547تم التأشير فى تاريخ   29-08-2021   بــ  

10 - عادل فريد عويضة غطاس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   171810 وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-05 

برقم ايداع    41040تم التأشير فى تاريخ   05-09-2021   بــ  بتعيين الستاذ / عادل فريد عويضة غطاس/  

كوكيل مفوض للمنشأة وله صلحيات : التعامل باسم المنشأة مع البنوك من فتح الحسابات والسحب واليداع 

والرهن والقتراض واستصدار خطابات الضمان وفتع العتمادات المستندية باسم المنشأة ولصالح اغراضها 

والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتأمينات والضرائب والسجل التجاري والغرفة التجارية 

والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس المحلي ورئاسة الحياء والمحافظة وابراهم عقود البيع والشراء وله حق 

تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر

11 - مؤمن عرابى جمعه احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   171062 وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-23 

برقم ايداع    38747تم التأشير فى تاريخ   14-03-2022   بــ  للمنشاة

12 - احمد  فارس  همام  حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   192262 وتم ايداعه بتاريخ  

30-08-2022 برقم ايداع    54813تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    4829 قيدت فى 14-02-2008 برقم ايداع   

3178 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الفرع

2 - عبد ا ابراهيم عبد ا ابراهيم المزين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    56748 قيدت فى 

21-02-2012 برقم ايداع   3848 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / خميس محمد خميس محمد مصفيا للشركة رقم قومى 27611011500138 مصرى 

الجنسية على ان تكون مدة التصفية فى خلل سنة تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

3 - على السيد مرسى مرزه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    70028 قيدت فى 02-12-2013 برقم ايداع   

25745 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين / 

الشحات ابو السعود - مصفى للشركة

4 - الهندسيه لحلول الطباعه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    106508 قيدت فى 07-06-2017 برقم 

ايداع   20728 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضـع الشـركة تحـت التصفية وتعيين 

السيد / محمد مدكور حسين مهنـي مصـفى رسمى للشركة وتحديـد مـدة التصفية لتكـون عـامين مـن تـاريخ التاشير 

بالمسجل التجاري و حـددت الجمعيـة حـق التوقيـع عـن الشـركـة خـلل فتـرة التصفية على

5 - عالم المطارات AIRPORTS WORLD COMPANY   شركة سبق قيدها برقم    135824 قيدت 

فى 30-05-2019 برقم ايداع   23204 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه 

تحت التصفيه - تعيين السيد/ احمد عبد الستار محمد مصفى للشركه وتحديد اتعابه بمبلغ 500 جنيه ) فقط 

خمسمائه جنيها مصريا ل غير ( عن التصفيه

6 - اسبن للستثمار العقاري ASPEN REAL ESTATE INVESTMENT   شركة سبق قيدها برقم    

140066 قيدت فى 24-09-2019 برقم ايداع   39851 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية لمده 6 شهور وتعيين / عبد العزيز خالد عبد العزيز - مصفى للشركة

7 - مايل ستون للتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم    147441 قيدت فى 24-02-2020 برقم ايداع   

8929 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده 6 شهور من 

تاريخ التأشير فى السجل وتعيين / احمد النبوى على - مصفى للشركة

8 - نسر الخليج للمشروعات المتطورة Gulf Eagle For Advanced Projects   شركة سبق قيدها برقم    

154206 قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع   32206 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب الشركة

9 - بى اف جى فارما   شركة سبق قيدها برقم    163526 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع   49883 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - الممر العالمي للتجارة العامة والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    175785 قيدت فى 

14-11-2021 برقم ايداع   54085 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيدة / هبه حسن محمد كمصفى للشركة - تحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى

11 - شركه دمياطه ال ان جي كونستر اكشن   شركة سبق قيدها برقم    8234 قيدت فى 19-02-2002 برقم 

ايداع   1008 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده تصفية الشركة لمده سنة ميلدية 

اخري تبدا من اعتبارا من 8/ 2/ 2022 وتنتهي في 7/ 2/ 2023

12 - ايمسال سيفتى سوليوشنز انك   شركة سبق قيدها برقم    22184 قيدت فى 23-01-2007 برقم ايداع   

1003 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية الشركة لمدة سنتين, تبدأ من 18 

فبراير 2022

13 - او فى اى لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    50315 قيدت فى 23-01-2011 برقم ايداع   

1867 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان تكون مدة 

التصفية سته اشهر من تاريخ التأشير فى السجل التجارى
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14 - جيو مينينج للتعدين و الصناعه و المقاولت و الستثمار العقارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

93929 قيدت فى 26-05-2016 برقم ايداع   16905 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب الشركة لنتهاء التصفية ومحو قيد السجل التجارى

15 - سرايا إيجيبت للتجاره SARAYA EGYPT FOR TRAIDING   شركة سبق قيدها برقم    

140995 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع   43274 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

16 - السلسلة الذهبية للستثمارات   شركة سبق قيدها برقم    148047 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع   

10825 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  - تعين السيد / 

مجدي محمد البكري حماد مصفيا - الرقم القومي 28005041701398

 - تحديد مدة التصفية 12شهرا من تاريخ التاشير في السجل

17 - ساب مارينز لتكنولوجيا المعلومات SAP Marines   شركة سبق قيدها برقم    161267 قيدت فى 

04-02-2021 برقم ايداع   5587 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمدة ستة أشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى 

تعيين السيد / شريف عصام يوسف مصطفى مصفيا للشركة بطاقة رقم قومى رقم 28901150107558

 - مهامه كالتى :

 وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول

18 - ادجست للحلول الذكية

ADJUST SMART SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    164369 قيدت فى 01-04-2021 برقم 

ايداع   15769 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على السير في إجراءات تصيفة 

الشركة ووضع الشركة تحت التصفية - الموافقة على تعيين السيد الستاذ/ محمد شكري عبدا عبدالحي - مصفي 

للشركة

19 - منصات لتطوير البرمجيات   شركة سبق قيدها برقم    175555 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع   

53368 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

20 - وين وين win win )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61762 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع   

23440 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اتخاذ قرار تصفية الشركة - تعيين مصفي : 

الموافقة بالجماع علي تعيين السيد / مدحت نبيل عبد العزيز ياسين مصفيا للشركة

21 - النيل الزرق للشحن والتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    78525 قيدت فى 2014-12-10 

برقم ايداع   29908 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الموافقة على تعيين السيد الستاذ 

عمر مصطفى ابراهيم مصفيا عاما للشركة وتحديد مدة التصفية تسعة شهور من تاريخ التاشير قومى رقم / 

29201230100912

22 - دمج شركة مراكز للستثمار العقارى ) شركة مساهمه مصرية ( مندمجة - فى شركة المراكز المصرية 

للتطوير العقارى دامجة . وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى   شركة سبق قيدها برقم    89464 قيدت فى 

05-01-2016 برقم ايداع   470 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للندماج

23 - شركة دار المداد للنشر والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    95076 قيدت فى 11-07-2016 برقم ايداع   

21254 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

24 - فور انرجى جلوبال * ENERGY GLOBAL 4   شركة سبق قيدها برقم    95256 قيدت فى 

18-07-2016 برقم ايداع   21906 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده سنة وتعيين / عاطف فرح ا رسلى - مصفى للشركة

25 - جيسي للملبس والمفروشات JESSY   شركة سبق قيدها برقم    101733 قيدت فى 2017-02-02 

برقم ايداع   4213 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة خمس سنوات 

تبداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة .
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26 - كوين جروب للمشروعات السياحيه ) مذاق MaZaq (   شركة سبق قيدها برقم    111059 قيدت فى 

23-10-2017 برقم ايداع   39460 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / رؤف رياض يوسف مصفيا للشركة - وتحديد مدة التصفية سنة ميلدية من تاريخ 

التاشير فى السجل التجارى

27 - بيزا لدارة المطاعم والكافيهات Biza Food   شركة سبق قيدها برقم    116196 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع   4202 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد فى السجل 

التجارى

28 - خطوة للحياة Step For Life   شركة سبق قيدها برقم    124003 قيدت فى 09-08-2018 برقم ايداع   

34273 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

ثانيا: تعين السيدة/ فاطمة عبد الناصر حامد مصفي للشركة رقم قومي  29306062102889_مصرية

     ثالثا: تحديد مدة التصفية بسنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

رابعا: تحديد مهام المصفى بالسير في

29 - بريمير بيكري لنشاء وإدارة المطاعم Premier Bakery   شركة سبق قيدها برقم    129764 قيدت 

فى 06-01-2019 برقم ايداع   822 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة 

تحت التصفية وتعيين السيد / تامر شعبان محمد متولى مصفيا ومهتمة طبقا للمادة 145 من القانون رقم 159 على 

ان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بسجل التجارى

30 - ميجا باك MEGA PACK   شركة سبق قيدها برقم    133014 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع   

12856 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

31 - بورتا ميدل ايست للتجارة و التصنيع PORTA MIDDLE EAST   شركة سبق قيدها برقم    

133633 قيدت فى 02-04-2019 برقم ايداع   15097 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة تصفية نهائية محو قيد الشركة من السجل التجارى

32 - واى كيه سى كوربريشين YKC CORPORATION   شركة سبق قيدها برقم    139150 قيدت فى 

03-09-2019 برقم ايداع   36290 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية

 - تعيين السيد – ضياء امين سيد عبدالعليم شديد مصفى للشركة وتكون اختصاصاته كما يلى

33 - فيول لتجارة الغذية وادارة المطاعم FUEL   شركة سبق قيدها برقم    142540 قيدت فى 

18-11-2019 برقم ايداع   48856 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / مدثر الهادى محمد حسن مصفى للشركة - مدة التصفية بمدة سنة من تاريخ التاشير فى 

السجل التجارى

34 - ديجيتال فورس للحلول المتكاملة Digital Force   شركة سبق قيدها برقم    152691 قيدت فى 

24-08-2020 برقم ايداع   26889 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

35 - إم دى للخدمات العلنية MD MEDIA SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    161443 قيدت فى 

08-02-2021 برقم ايداع   6123 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال 

التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

TELE UNIVERSE EGYPT FOR GENERAL  36 - شركة تيلى يونيفرس ايجيبت للتجارة العامة

TRADE   شركة سبق قيدها برقم    166488 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع   23138 وفى تاريخ  

03-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 -  تعيين السيد الستاذ / جون فؤاد منصور عوض ا مصفى للشركة – مصري الجنسية –

 رقم قومي 28301241700319

- يقوم المصفى بــ : 

1-وفاء ما على الشركة من ديون 

2-بيع مال الشركة منقول او عقارا

37 - شركة اباظة اوتو تريد ش م م   شركة سبق قيدها برقم    24826 قيدت فى 27-05-2007 برقم ايداع   

1001 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية لمدة سنة جديدة تبدا من 

2022/6/27 وتنتهى فى 2023/6/26
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38 - تيلز TAILS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    71307 قيدت فى 29-01-2014 برقم ايداع   

2235 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / وجدى 

محفوظ سرجيوس مصفى - على ان تكون مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

39 - ايجيبك EGIPC   شركة سبق قيدها برقم    109933 قيدت فى 24-09-2017 برقم ايداع   34924 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اول - الموافقه على وضع الشركه تحت التصفيه وتحديد 

مدة التصفيه عام من تاريخ التأشير فى السجل التجاري بوضع الشركه تحت التصفيه ثانيا - الموافقه على  تعيين 

الستاذ / احمد كمال عبد الرزاق احمد مصفى للشركه وتحديد اتعابه  .

40 - شركة جاست وان كليك لعمال البرمجيات والسوفت وير   شركة سبق قيدها برقم    114080 قيدت فى 

13-12-2017 برقم ايداع   49451 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الموافقة علي 

محو قيد الشركة من السجل التجاري

41 - چيوفانى للحلول المتكاملة Giovanni For Business Solutions   شركة سبق قيدها برقم    

121622 قيدت فى 30-05-2018 برقم ايداع   24054 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة الرئيسى من السجل التجارى

42 - يوروبيجز لصناعة البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    128172 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع   

50819 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل يضاف الى اختصاصات المصفى - حق البيع 

والتنازل للنفس والغير وحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

43 - ايه يو لدارة المطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    129788 قيدت فى 08-01-2019 برقم 

ايداع   880 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية لمدة عامين من تاريخ المدة 

السابقة 24 - 4 - 2022

44 - ام اف بي للستثمار الصناعي MFB   شركة سبق قيدها برقم    138463 قيدت فى 08-08-2019 برقم 

ايداع   33640 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة بالسجل التجارى

45 - كادنس فاكيشنس سنتر للخدمات التكنولوجيه" CADENCE VACATIONS CENTER""   شركة 

سبق قيدها برقم    142214 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع   47715 وفى تاريخ  04-08-2022   تم 

محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل التجارى

46 - باسل صلح على الكتبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    146239 قيدت فى 02-02-2020 برقم 

ايداع   4817 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة اربع سنوات تبداء من 

تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها فى السجل التجارى

قبول اعتذار السيد / جمال احمد محمد , وتعيين السيد / باسل صلح على الكتبي مصفيا للشركة للقيام باعمال  -

التصفية ويحمل ر ق  29511150101216

47 - ريد لين لتجارة المحمول واكسسواراته Red Line   شركة سبق قيدها برقم    153359 قيدت فى 

07-09-2020 برقم ايداع   29545 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

48 - سيتى زون للتطوير العمرانى City Zone   شركة سبق قيدها برقم    179602 قيدت فى 

13-01-2022 برقم ايداع   2514 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / اسلم فرج عبد المجيد حسن الورينى برقم قومي 28711231800653 مصفيا  

للشركة ويتولى سيادته اعتبارا من يوم 1 / 6 / 2022 كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة

49 - شركة سنتشرى 21 طيبة العقارية   شركة سبق قيدها برقم    49136 قيدت فى 14-11-2010 برقم ايداع   

24861 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل 1 - مد المدة التصفية الشركة لمدة 3 سنوات من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

50 - السما انترناشيونال جروب للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم    99315 قيدت فى 

24-11-2016 برقم ايداع   36935 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

51 - الجلل للعمال الهندسيهAL GALAL   شركة سبق قيدها برقم    140469 قيدت فى 2019-10-02 

برقم ايداع   41270 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو
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52 - المركز الكندى للتجميل و الليزر   شركة سبق قيدها برقم    146980 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع   

7285 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل أول : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركاء 

على وضع الشركة تحت التصفية 

ثانيا: تم تعيين السيدة / مارينا ناجي نصيف اسعد مصفيا للشركة رقم قومى 28905070103824 . 

ثالثا : المهام التى يقوم المصفى بها  : - 

وفاء ما على

53 - الشتلة للوساطة التجارية El Shatla   شركة سبق قيدها برقم    148523 قيدت فى 17-03-2020 برقم 

ايداع   12474 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة تحت التصفية . 2 - 

تحديد مدة التصفية 365 يوم . تعيين السيد / سيد فتحى سيد فتحى مصفى للشركة .

54 - مركز برايم للطب الطبيعى والتأهيل   شركة سبق قيدها برقم    166792 قيدت فى 01-06-2021 برقم 

ايداع   24312 وفى تاريخ  06-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعين السيد / 

احمد سامي السيد – مصفي للشركه مده التصفيه تسعه أشهر قابله للتجديد لمدد أخري مماثلة

55 - شركه فيجين لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    19007 قيدت فى 30-05-2006 برقم 

ايداع   7517 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / 

المين عبد السميع احمد المصري - مصفيا لها - وتكون فتره التصفيه خلل عام ميلدي

56 - برين ويف ميديا ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    33849 قيدت فى 29-07-2008 برقم ايداع   

16581 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 1 . وضع الشركة تحت التصفية .2 . عزت 

عزيز بولسى غبر 24801042400134 . 2 . سنة مدة التصفية

57 - مستشفى المل للطب النفسى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    70392 قيدت فى 17-12-2013 برقم 

ايداع   27158 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك في 

خلل سنه وتعيين الستاذة / مي مصطفي محمود كمصفي قانوني للشركه المصفي بجميع العمال التي تقتضيها 

التصفية وعلى وجه الخصوص : - 1- وفاء ما على الشركة من ديون

58 - أراكسل للستشارات الداريةARAXEL  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72387 قيدت فى 

12-03-2014 برقم ايداع   6163 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه . وتعيين السيد / محمد خالد احمد احمد سليمان حجاب مصفي للشركه

59 - بوتوم لين للتجارة Bottom Line For Trade  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75061 قيدت 

فى 07-07-2014 برقم ايداع   16342 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تعيين مصفي : - 

الموافقة بالجماع علي تعيين السيد /اشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان مصفيا للشركة - وتحديد مهامة طبقا  

للمادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وعلي وجه الخصوص مايلي :-

1-وفاء ماعلي

60 - مايكروفاد للتكنولوجيا و التجارةMicrovad Technology &Trade   شركة سبق قيدها برقم    

84553 قيدت فى 07-07-2015 برقم ايداع   19488 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية تعيين السيد / حسام الدين زكى مصفى للشركة . مده التصفيه سنتين من تاريخ التاشير 

بالسجل

61 - سى تى سى للتجارة و المقاولتCTC for Trading and Constructions   شركة سبق قيدها برقم    

87250 قيدت فى 26-10-2015 برقم ايداع   30292 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين الستاذ / محمد مصباح مصفي للشركه

62 - بروفيشينال للمقاولت العامة Professional For General Contracting )P.G.C (   شركة 

سبق قيدها برقم    92813 قيدت فى 19-04-2016 برقم ايداع   13100 وفى تاريخ  07-08-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / حسام جمال رشدى بسيونى مواليد 

20/12/1992   كمصفى للشركة بدون اتعاب
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   Cf City Egypt New Integrated City S.A.E 63 - سي اف سيتي ايجيبت المدينه المتكامله الجديده

شركة سبق قيدها برقم    103595 قيدت فى 19-03-2017 برقم ايداع   10262 وفى تاريخ  2022-08-07   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية لتكون سنتين من تاريخ التأشير بها في 

السجل التجاري.

- تعيين السيد/ وليد سيد حسين - بطاقة رقم قومي 27607230103775 مصفي للشركة ومنح السيد/ وليد سيد 

حسين مصفي الشركة كافة الصلحيات

64 - الشرف الحديثة للستثمار العقارى و التنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    117686 قيدت فى 

26-02-2018 برقم ايداع   9376 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / ياسر عيسى محمد إبراهيم مصفيا  للشركة بدون أتعاب على أن 

يكون ضمن مهامة : 1 - وفاء ما على الشركة من ديون 2- بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلني

65 - إكس فوتون لحلول الطاقة الشمسية X Photon For Solar Solutions   شركة سبق قيدها برقم    

149079 قيدت فى 10-05-2020 برقم ايداع   14499 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد عبداللطيف مصطفى محمد – مصفى – مصري الجنسيه بطاقه 

رقم قومي 29308102202973 ويكون ذلك طبقا للمادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 81 وهى :- وفاء ما 

على الشركة من ديون - تمثيل الشركة امام

66 - أمست ايجيبت الصناعية AMST Industrial Egypt   شركة سبق قيدها برقم    160571 قيدت فى 

21-01-2021 برقم ايداع   3190 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- وتعين السيد /تامر معوض هاشم النقيب مصفى للشركة بدل من السيد/حازم محمد على

67 - رحيق الزهور

Rahek El Zohor   شركة سبق قيدها برقم    160854 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع   4054 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعين السيد / حسـن فهمـي علـى 

مصـفيا للشركة و لـه كـافـة الصلحيات اللزمـة لتصفية الشركة و علـى وجـه الخصوص التي : - وفاء ما على 

الشركة من ديون  - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني

68 - الذهبية لقطع غيار الموتوسيكلت   شركة سبق قيدها برقم    164370 قيدت فى 01-04-2021 برقم 

ايداع   15770 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد 

/ يونان يوسف شحاته فرج مصفي للشركه ومهمامه . وتكون مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير

69 - هوك للمشروعات Hawk for Projects   شركة سبق قيدها برقم    170433 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع   36733 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / محمد أبو العزم عبد الجواد حميده مصفيا للشركة - وتتمثل إختصاصات المصفي فيما يلي

70 - المصرية اليطالية للهندسه والنشاءات ) اجيتالك (   شركة سبق قيدها برقم    181965 قيدت فى 

21-04-1977 برقم ايداع   6542 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية 

ستة اشهر تنتهى فى 2022/10/31 - استمرار السيد / عبد العزيز حسين بكر مصفيا للشركة لمدة ستة اشهر 

تنتهى فى 2022/10/31 او النتهاء من اعمال التصفية ايهما اقرب

71 - ام جي جرافيك سنتر   شركة سبق قيدها برقم    3934 قيدت فى 07-10-1999 برقم ايداع   5485 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية .

 الموافقة بالجماع علي تعين السيد / جرجس ناشد جرجس مصفيا للشركة يتقاضي عنها اجر 500 ج

فقط خمسمائة جنية مصري ل غير .

 الموافقة بالجماع علي تحديد مدة التصفية بستة اشهر

72 - الشركة المتحدة لنقل الغاز والمواد البترولية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    35957 قيدت فى 

30-11-2008 برقم ايداع   25266 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

73 - محطة التحرير للنتاج الفني ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    50686 قيدت فى 01-03-2011 برقم 

ايداع   3476 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد 

تامر احمد محمد النجار مصفي لها
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74 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66097 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع   1539 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محوالسجل التجاري

75 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66097 قيدت فى 

26-06-2014 برقم ايداع   15845 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل

76 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66097 قيدت فى 

09-05-2013 برقم ايداع   10383 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل 

التجاري

77 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66097 قيدت فى 

14-05-2013 برقم ايداع   10751 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل

78 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

16-05-2013 برقم ايداع   11243 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

79 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

16-05-2013 برقم ايداع   11243 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

80 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

14-05-2013 برقم ايداع   10752 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

81 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

14-05-2013 برقم ايداع   10752 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

82 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

16-09-2015 برقم ايداع   26254 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

83 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    66204 قيدت فى 

16-09-2015 برقم ايداع   26254 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

84 - اجرى مارت للستيراد و التصدير 

AGRIMART COMPANY FOR IMPORT AND

EXPORT   شركة سبق قيدها برقم    70068 قيدت فى 03-12-2013 برقم ايداع   25898 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة من تاريخ التاشير بالجمعية العامة 

غير العادية بالسجل التجارى -  تعيين السيد / شنودة خلف حنين عبد الملك – مصفى الشركة .

  تحديد مهام المصفى لتكون كالتالى

- قبول الصلح والتحكيم

85 - شركة هيدروباور للهندسة والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    84755 قيدت فى 

15-07-2015 برقم ايداع   20295 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده عام ميلدى كامل من 31 ديسمبر 2021

86 - سبارك فور سوفت وير سوليوشن   شركة سبق قيدها برقم    108588 قيدت فى 13-08-2017 برقم 

ايداع   28803 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل 1 -    وضع الشركة تحت التصفية وانهاء 

إجراءات التصفية خلل سنتين من تاريخ هذه الجمعية 2022/5/22 وحتى 2024/5/21

87 - إيكساديفيلوبمينت EXA Development   شركة سبق قيدها برقم    117536 قيدت فى 

25-02-2018 برقم ايداع   8794 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفية تحديد مصفي للشركة  السيد / محمد نهاد سيد جابر احمد  -  كمصفي للشركة  -  الجنسية  مصري

88 - الشركة التكنولوجية لدارة المشروعات )سيرفيو مصر(SERVUEGYPT   شركة سبق قيدها برقم    

127509 قيدت فى 13-11-2018 برقم ايداع   48345 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تجديد مدة التصفية سنة من تاريخ انتهاء المدة

89 - ليجسى للتجارة العامة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم    127816 قيدت فى 21-11-2018 برقم 

ايداع   49547 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين السيد / 

مصطفى حسن السيد ابراهيم مصفى للشركة مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل
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90 - دارتشويق للنشر والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    130788 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع   

4663 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه . تعيين السيد احمد عبد 

الناصر ابراهيم مصطفى للشركه . تحديد مهامه كالتالى . وفاء مأعلى الشركه من ديون . بيع مال الشركه منقول 

أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأى طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على

91 - ميجا لتصنيع الطوب   شركة سبق قيدها برقم    131566 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع   7646 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - علي ان تكون مدة التصفية 

سنه تبدامن تاريخ التاشير في السجل التجاري - تعيين السيد \ مجدي احمد السيد ,والسيد \ محمد محمود محمد , 

والسيد / يحيي محمد عبد الكريم 

مصفين للشركة بدون اتعاب منفردين او مجتمعين

92 - إيليت بروبيريتيز للتشييد والبناء   شركة سبق قيدها برقم    142394 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع   

48404 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه / وتعيين السيد / 

محمد حسن انور محمد مصفي للشركه - ومده التصفيه سنه ميلديه تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري

93 - سمايل فارما SMILE PHARMA   شركة سبق قيدها برقم    148671 قيدت فى 24-03-2020 برقم 

ايداع   12871 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع شركة سمايل فارما تحت التصفية 

لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين السيد / وائل عزيز يوسف سليمان الزاوى مصفى 

للشركة رقم قومى 27603020100271

94 - معمار أبوشادي للمقاولت والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    150582 قيدت فى 06-07-2020 برقم 

ايداع   19858 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنة قابله 

للتجديد من تاريخ التأشير فى السجل وتعيين / علياء عبد الباقى الشافعى زلط - مصفى للشركة

95 - أوناتس OHnuts   شركة سبق قيدها برقم    151807 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع   23907 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنتان من تاريخ التأشير 

فى السجل وتعيين / ابرام البير - مصفى للشركة

96 - أويل تو ام للخدمات البترولية Oil 2 M   شركة سبق قيدها برقم    172662 قيدت فى 2021-09-21 

برقم ايداع   44062 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / محمد دكروري عبد 

العزيز محمد مصفى للشركه ومهامه كالتالي : سداد ديون الشركه طبقا للماده 145 لقانون الشركات تمثيل الشركه 

خلل فترة التصفيه وله كافة المهام والسلطات لتمام عملية التصفيه وكذلك تمثيله امام القضاء

97 - ييلدزواى لدارة المشروعات YIELDSWAY For Projects Management   شركة سبق قيدها 

برقم    178122 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع   61622 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركه تحت التصفيه وعلى ان تكون مده التصفيه اربعه سنوات قابله للتجديد تبدا من تاريخ التأشير 

فى السجل التجارى

تعيين الستاذه / دعاء محمد رضا حسن مصفى للشركه على ان تكون مهام المصفى كما يلى 

-وفاء ما على الشركه من ديون

98 - انترناشيونال للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    292140 قيدت فى 30-10-1995 برقم ايداع   

16319 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على تجديد مدة التصفية عامين من تاريخ 

انتهاء المدة الولى

99 - وديان سيناء للستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم    298120 قيدت فى 22-09-1996 برقم 

ايداع   15753 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين 

السيد / محمد حسن جوهر - والسيد / اسامه محمد فتحي مصفين للشركه

100 - اس ايه ام الهندسية للمقاولت S . A . M   شركة سبق قيدها برقم    9107 قيدت فى 2002-10-13 

برقم ايداع   4877 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين 

الستاذه / شيماء سيد احمد السبكي مصفيا للشركه علي ان يكون مده التصفيه 6 اشهر تبدا من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري

101 - السلطان للدواجن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    42793 قيدت فى 15-12-2009 برقم ايداع   

25373 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه
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102 - شركة الكدرى ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم    54378 قيدت فى 11-10-2011 برقم ايداع   

19163 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل حل وتصفية الشركة اعتبارا من تاريخ التأشير 

بذلك في السجل التجاري 

تعيين السيد / نبيل عبد ا شعيب مصفيا للشركة بل اجر علي أن تكون مده التصفية ستة أشهر تبدأ من تاريخ 

التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية 

تحديد

103 - جلفكو ستين جروب ممدوح السيد ستين للتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    88745 قيدت فى 

24-08-2020 برقم ايداع   1340059 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اغلق الفرع

EDU LIGHT HOUSE FOR PUBLISHING AND  104 - إديو ليت هاوس للنشر و التوزيع

DISTRIBUTION   شركة سبق قيدها برقم    117403 قيدت فى 20-02-2018 برقم ايداع   8410 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية وبذلك يمحى الشركة من السجل 

التجارى

105 - ناتالى فاشون لتجارة أكسسوارات الملبس   شركة سبق قيدها برقم    118969 قيدت فى 

20-03-2018 برقم ايداع   13391 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية 

لمدة اخرى - تمت الموافقة على تجديد مدة التصفية لمدة عام تبدا من تاريخ 2022/7/14 حتى تاريخ 

2023/7/14

106 - ايزى سمارت   شركة سبق قيدها برقم    129218 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع   54698 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع  علي وضع الشركة تحت التصفية واتخاذ 

اجراء تصفية النشاط

 - تعيين  الستاذ/ عمرو عاطف سعد محمد حسين -يحمل بطاقة رقم قومي - 29307280103575 مصفيا 

للشركة

107 - العطارة السورية   شركة سبق قيدها برقم    134651 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع   18957 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / وائل صدقي 

خواجه مصفيا للشركة -سوريا - جواز سفر N012659202 وذلك علي ان تكون مده التصفية سنة من تاريخ 

التاشير في السجل التجاري

TECHNO STREAM INTEGRATED  108 - تكنوستريم للحلول و الخدمات المتكاملة

SOLUTIONS &SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    135576 قيدت فى 26-05-2019 برقم ايداع   

22372 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية للشركة لمده عامين ميلدى تبدأ 

من 2022/4/1 وتنتهى فى 2024/3/31

109 - جلمبوه لدارة المطاعم والكافتريات   شركة سبق قيدها برقم    141426 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع   44866 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده سنتين 

من تاريخ التاشير بالجمعيه العامه غبر العاديه في السجل التحاري وتعيين السيد /علي احمد علي محمود عاشور . 

مصفي الشركه . وتكون مهامه كالتي : قبول الصلح والتحكيم . وفاء ما علي الشركه من ديون

110 - اينوفا بلس للخدمات التعليمية Innova Plus Educational Services   شركة سبق قيدها برقم    

141483 قيدت فى 24-10-2019 برقم ايداع   45103 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة بالجماع على مد فترة التصفية وعمل المصفي السيد / عادل حسني محمود لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 

تاريخ التأشير في السجل وذلك إمتدادا  لمدة التصفية السابقة المنتهية في 10 /07 /2022م.

111 - سوسا للطعمه SOSA Foods   شركة سبق قيدها برقم    145715 قيدت فى 22-01-2020 برقم 

ايداع   3168 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

خالد محمد مختار عبد العزيز - حامل الجنسية المصرية بطاقة رقم 26912312300033 كمصفى قانونى 

للشركة - تكون المدة الزمنية اللزمة للتصفية هى سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

Page 572 of 1587 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

112 - جازل ديزاينز Gazelle Designs   شركة سبق قيدها برقم    145950 قيدت فى 2020-01-27 

برقم ايداع   3881 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذة/  هناء صفوت انيس مصفيا للشركة 

اول- الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية - الموافقة بالجماع على تعيين السيد / هناء صفوت 

انيس مصفيا للشركة - الموافقة بالجماع

SUPERIORITY GROUP FOR        113 - سوبريورتى جروب للتوكيلت التجارية

COMMERCIAL Agencies   شركة سبق قيدها برقم    149331 قيدت فى 20-05-2020 برقم ايداع   

15636 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة ووضعها تحت التصفية وتحديد مدة 

التصفيه سنة ميلدية إعتبارا من التأشير فى السجل التجارى 

- تعيين الستاذ / نهى عباس حسن مصفى للشركة وتحديد سلطاته رقم قومى29602272104301 الجنسية 

مصريه

*الوفاء بما على الشركة من ديون .

114 - دبل ام للصناعات المتطوره DOUBLE M   شركة سبق قيدها برقم    160897 قيدت فى 

01-02-2021 برقم ايداع   4804 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

115 - بيرياج للتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم    173088 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع   

45188 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / احمد 

عبد الرؤف عبد الوهاب مصفي للشركه

116 - اندماج مصنع الزيتون وشركه الزيتون للصباغة والطباعة والتجهيز   شركة سبق قيدها برقم    311105 

قيدت فى 20-01-1998 برقم ايداع   1098 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده 

تصفية الشركة من 2022/7/1 حتى 2022/12/31

117 - دار صناعة الجهزة والمعدات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    43732 قيدت فى 01-02-2010 برقم 

ايداع   2171 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

118 - بى لخدمات النظافة وادارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    55299 قيدت فى 

06-12-2011 برقم ايداع   23221 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية . تعيين مصفى الشركة ريم محمد عادل عبدالمنعم الشريف تحمل بطاقة رقم قومى 

27311052201427 .  وتحديد مهامها لتكون كالتى  . وفاء مع علي الشركة من ديون .  إنهاء كافة إجراءات 

التصفية مع الجهات المعنية .

119 - الماسة للصناعات الكيماوية   شركة سبق قيدها برقم    59347 قيدت فى 05-07-2012 برقم ايداع   

14181 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

120 - الماسة للصناعات الكيماوية   شركة سبق قيدها برقم    59347 قيدت فى 12-09-2013 برقم ايداع   

19679 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

121 - شتازونShetazone )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    85074 قيدت فى 30-07-2015 برقم 

ايداع   21394 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

122 - عبد القادر محمود عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    91679 قيدت فى 15-03-2016 برقم 

ايداع   8704 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية

تعيين مصفي /حمدي عبدالحميد عبداللطيف النحاس بالقيام بأعمال التصفيه كامله وتمثيل الشركة أمام القضاء 

وقبول الصلح والتحكيم 

3-بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بايه طريقه أخري

123 - سكوير للتصميم والمقاولت Square Desgin And Contracting   شركة سبق قيدها برقم    

110998 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   39362 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل 

مد مدة التصفية لمدة سنتين وسته اشهر تبدأ من 21 / 9 / 2021

124 - المصرية الردنية لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    117378 قيدت فى 2018-02-19 

برقم ايداع   8306 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة
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125 - جلوبال تريد ليمتد للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    119501 قيدت فى 02-04-2018 برقم ايداع   

15486 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه من تاريخ 

التأشير فى السجل التجارى

126 - ديجيتال تيست إيجيبت DIGITALTESTEGYPT   شركة سبق قيدها برقم    122492 قيدت فى 

27-06-2018 برقم ايداع   27851 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من 

تاريخ انتقاء المدة السابقة فى 2020/10/29 لمدة 3 سنوات لتنتهى فى 2023/1/29

127 - ليت كارنت سيستمز للتجارة والتركيبات LIGHT CURRENT SYSTEMS   شركة سبق قيدها 

برقم    128065 قيدت فى 27-11-2018 برقم ايداع   50425 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية وان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - تم تعيين 

الستاذ /هاني ألفي متري حلقة مصفي للشركة .

-يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص :

1-وفاء ما على الشركة

128 - إن مارك برفورمانس N MARK   شركة سبق قيدها برقم    131907 قيدت فى 25-02-2019 برقم 

ايداع   8903 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية لسنة وسته اشهر ميلدية 

تبدأ من تاريخ انتهاء المد السابقة فى 2021/12/1 وتنتهى فى 2023/5/31

129 - سيتى انداستريز لصناعات المنظفات ومستحضرات التجميل City Industries   شركة سبق قيدها برقم    

139583 قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع   38134 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية وابراء ذمة المصفى

130 - محمد رضا عبد الفتاح ابراهيم عبيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    158279 قيدت فى 

09-12-2020 برقم ايداع   46527 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / عمرو عبد الجواد سيد عبد الحميد بطاقة رقم - 28211130103673 مصفى للشركة - 

مدة التصفية خلل سنة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

131 - امانه كوربوريشن

AMANA CORPORATION   شركة سبق قيدها برقم    160102 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع   

1562 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / عبد ا 

بدر محمد عبد العزيز ـ مصرى الجنسية ـ مواليد 03 / 01 / 1981 ـــ بطاقة رقم قومى رقم 

28101030103374  كمصفى للشركة

132 - يونيون كيدز لتجارة لعب الطفال 

Union Kids   شركة سبق قيدها برقم    171781 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع   40991 وفى تاريخ  

10-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على تعيين السيد / احمد مرسي السيد مرسي مصفيا للشركه 

علي ان يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه وعلي وجه الخصوص :

1- الوفاء بما علي الشركه من ديون 

2- بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد العلني او

133 - النبراس للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    178796 قيدت فى 30-12-2021 برقم ايداع   64296 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة تحت التصفية - المصفى / هانى عبده احمد 

فرج 27203160102497 - مدة التصفية 6 شهور من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

134 - اى جى جيت للتجارة والتوكيلت التجارية E.G Gate for Trading and Agencies  )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم    52798 قيدت فى 06-07-2011 برقم ايداع   12186 وفى تاريخ  2022-08-11   

تم محو - شطب السجل شطب ومحو السجل التجارى

135 - دبليو اف ايه جروب للمقاولت والتوريدات العامة       W F A group   شركة سبق قيدها برقم    

58714 قيدت فى 31-05-2012 برقم ايداع   11533 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذة / هانية مأمون  حمور مصفيا قانونيا للشركة و تخويله كافة السلطات 

اللزمة لتصفية الشركة و اتخاذ كافة الجراءات الضرورية في هذا الشأن
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136 - استريم لدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشات الترفيهية Stream   شركة سبق قيدها برقم    

75820 قيدت فى 20-08-2014 برقم ايداع   19635 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تم الموافقه على وضع الشركة تحت التصفية  -تم تعين الستاذ /عادل عيد لمعى ساويرس مصفى للشركة 

- مده التصفية فى حدود 6 شهور من تاريخ التاشير بالسجل التجارى 

- يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية

137 - روبيكون للخدمات البتروليةRubicon Petroleum Services   شركة سبق قيدها برقم    

104124 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع   12126 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل 

حل الشركة نهائيا ومحو قيد الشركة من السجل التجارى

138 - سويسرال لتجارة الجملة و التجزئة SWISSRAL   شركة سبق قيدها برقم    124741 قيدت فى 

05-09-2018 برقم ايداع   37246 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمرمحو لتصفية 

الشركة نهائيا

139 - يوروبيجز لصناعة البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    128172 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع   

50819 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

140 - ماسة للتنمية الصناعية   شركة سبق قيدها برقم    129008 قيدت فى 18-12-2018 برقم ايداع   

53926 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية علي ان تكون مدة 

التصفية سنة تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري

 - تعيين السيد / أحمد محمود أحمد الحسيني مصفيا للشركة رقم قومى 26208210101576

 وتحديد مهامة 

: وفـاء مـا عـلي الـشـركة من ديـون

141 - سيبرترون انترناشيونال Cybertron International   شركة سبق قيدها برقم    132070 قيدت فى 

27-02-2019 برقم ايداع   9503 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين مصفى وتحديد إتعابه ومهام إعماله - 

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة / اسماء محمد عبد 

السميع عبد الواحد مصفى قانوني للشركة

142 - كايرو ليجندز للتدريب Cairo Legends For Training   شركة سبق قيدها برقم    138100 قيدت 

فى 31-07-2019 برقم ايداع   32191 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

143 - عيد سعيد جوده جعفر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    139204 قيدت فى 04-09-2019 برقم ايداع   

36482 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية ثلث سنوات تبداء من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة .

144 - تريند للتوكيلت التجارية Trend For Commercial Agencies   شركة سبق قيدها برقم    

146728 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع   6462 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وبدء السير في اجراءات تصفية الشركة .

ـ الموافقة علي تعيين  الستاذ/ مروان محمد لطفي محمد رقم قومي 29710310101113 والستاذة / منه ا 

سعيد حسين رقم قومي 29712130100227 مصفيين للشركة مجتمعين او منفردين

145 - دارا للنشاءات و ادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    150323 قيدت فى 29-06-2020 برقم 

ايداع   19106 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

146 - الوها مصر ماركتينج ALOHA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    152826 قيدت فى 

26-08-2020 برقم ايداع   27536 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

147 - جوار التجارية          GEwARTRADINiG COMPANY   شركة سبق قيدها برقم    160341 

قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع   2284 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه / وتعيين السيد / احمد محمود حسين محمد القط مصفيا للشركه
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148 - ان تنت للخدمات الهندسيه          IN TENT FOR ENGINEERING SERVICE   شركة 

سبق قيدها برقم    163946 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع   14246 وفى تاريخ  11-08-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه

 - تعيين السيدة / الء ا محمود حلمى مصفى قانوني

 - تحديد مدة التصفيه بسته اشهر تبدء من تاريخ القيد فى السجل التجارى

M E N - 149 لدارة الكازينوهات والفنادق والمشروعات السياحية   شركة سبق قيدها برقم    11415 قيدت 

فى 21-06-2004 برقم ايداع   4513 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي حل 

ووضع الشركة تحت التصفية من تاريخ انعقاد الجمعية 

2-الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد محمد محمد مصفي للشركة رقم قومي 28307120101319-الموافقة 

علي إجراءات التصفية وتحديد مدة التصفية عام

150 - ايماجن لمكملت المنزل والمطاعم )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77793 قيدت فى 

12-11-2014 برقم ايداع   27103 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو وشطبها 

من السجل التجارى

151 - روج للكسسورات   شركة سبق قيدها برقم    114619 قيدت فى 24-12-2017 برقم ايداع   52620 

وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة تحت التصفية 2- تعيين السيد / امير على 

الصغير مصفى للشركة L009307سوري - ووفاء ما علي الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول  أو عقارا  

بأية طريقة وتمثيل الشركة أمام القضاء وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية

152 - بيبى سمارت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    139369 قيدت فى 09-09-2019 برقم ايداع   

37176 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة نهائيا

153 - امكس للتعمير   شركة سبق قيدها برقم    145887 قيدت فى 26-01-2020 برقم ايداع   3675 وفى 

تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ محمد عبده سيد أحمد  

رقم قومي 28612251005705مصفى رسمى للشركة وتحديد مدة التصفية لتكون عامين من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى و حددت الجمعية  حق التوقيع عن الشركة خلل فترة التصفية

154 - جود فويل GOOD FOIL   شركة سبق قيدها برقم    152236 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع   

25336 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / عبد 

الفتاح دياب الرفاعي مصفى للشركة جواز سفر N03617617613 ووفاء ما علي الشركة من ديون وبيع مال 

الشركة منقول  أو عقارا  بأية طريقة وتمثيل الشركة أمام القضاء وجميع الجهات الحكومية والغير

155 - مركز مايف للتجميل mayve   شركة سبق قيدها برقم    186133 قيدت فى 27-04-2022 برقم ايداع   

26221 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وانهاء العمال نظرا 

لعدم بدء الشركة فى العمل تعيين السيدة/ مريم وائل حافظ السرسى  كمصفى للشركة 

 .

تحديد مهام المصفى كمايلى :-

1- وفاء ماعلى الشركة من ديون

156 - العالمية لتصنيع مستلزمات البناء الحديث ) لندكس - مصر ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    

322323 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع   7707 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أول  :- وضع الشركة تحت التصفية وتحديد فترة التصفية بحيث تكون ثلث سنوات من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري

ثانيا:- تعيين السيد / ممدوح فؤاد عبد الغفار مواليد  24 /1 /1949  - مصر - بني سويف -  مصفـــي للشركــة 

وتكون مهامه

157 - ماهر عبدالسميع وشريكية   شركة سبق قيدها برقم    328971 قيدت فى 02-02-2000 برقم ايداع   

1860 وفى تاريخ  13-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية.

تعيين السيد / محسن غنيم فرج رقم قومي 27503010102751 مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية.  -2

مدة التصفية في خلل سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري. -3

158 - دلتا ميدي فارم للمستلزمات الطبيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم    17833 قيدت فى 2006-02-21 

برقم ايداع   2263 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ادارى
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159 - الدوليه للستثمارات العقاريه و التعمير   شركة سبق قيدها برقم    18379 قيدت فى 2006-04-06 

برقم ايداع   4609 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذ / اسامة رشوان محمد بكر والستاذة / دنيا عادل حسني مصفيين للشركة ) مجتمعين او منفردين ( مع 

تحديد مهله التصفية بمدة سنة اعتبارا من تاريخ التأشير في السجل التجاري

160 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    18619 قيدت فى 02-05-2006 برقم 

ايداع   5718 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

161 - محمود محمد محمود صالح واياد محمود محمد صالح وشريكيهما   شركة سبق قيدها برقم    21478 

قيدت فى 03-12-2006 برقم ايداع   18624 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية بموجب محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 6 / 2022 

- تعيين السيدة / شيماء إسلم شرارة مصفيا للشركةوتحديد مهامها :

162 - ايبل - كيدز لتصنيع الملبس الجاهزة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61547 قيدت فى 

01-11-2012 برقم ايداع   22629 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

THE GAMIFIERS DIGITAL SOLUTIONS 163 - ذا غاميفايرز للحلول الرقمية جي إل تي - مصر

JLT-EGYPT    شركة سبق قيدها برقم    75608 قيدت فى 10-08-2014 برقم ايداع   18689 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تعيين إيهاب الشربيني عبدالسلم مصفيا للشركة رقم قومي 

/25912051300053 الصلحيات- كافة الصلحيات اللزمة طبقا  للقانون 159 لسنة 1981 - تحصيل ما على 

الشركة من ديون واستيفاء مالها لدى الغير . 3- وبيع مال الشركة منقول  أو عقار .

164 - تامكو - مصر للتجارة ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم    76623 قيدت فى 21-09-2014 برقم 

ايداع   22533 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تم تعيين 

السيد / حلمي كامل على عزب رقم قومى 25301260101093 مصفيا للشركة على ان يقوم المصفى بجميع 

العمال التى تقتضيها التصفيه على وجه الخصوص :

1- وفاء ما على الشركة من ديون

165 - شركة ماسيف ديناميكس Massive Dynamiex   شركة سبق قيدها برقم    94844 قيدت فى 

27-06-2016 برقم ايداع   20393 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية

- مده التصفيه سنه تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

- تعيين السيد / علء علي علي الشيمي مصفيا للشركه رقم قومى 26602160100174

- إعطائه كافة السلطات والصلحيات اللزمة لمباشرة مهامه من  1- وفاء

166 - بنش مارك للتجارة اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم    95218 قيدت فى 17-07-2016 برقم ايداع   

21802 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد 

جمال مصطفى عبد الهادي مصفيا لها وله حق بيع الصول الثابتة والمنقولة وتصفية أصول وخصوم الشركة 

وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وإعداد ميزانية تصفية وتحديد أتعابه

167 - الغريب لتجاره و توريد قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    116814 قيدت فى 

08-02-2018 برقم ايداع   6442 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

168 - الدولية أوه أس أيه للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    124001 قيدت فى 09-08-2018 برقم ايداع   

34271 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة تبدأ من 

تاريخ التأشير فى السجل

 التجارى - تعيين السيد / أحمد مجدى كمال محمد مواليد 20 / 10 / 1991مصفي قانوني للشركة يتم النتهاء من 

تصفية خلل سنة من تاريخ التأشير بهذا القرار فى السجل التجارى

169 - ايه يو لدارة المطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    129788 قيدت فى 08-01-2019 برقم 

ايداع   880 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة
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170 - سعيد محمد السعيد و اديب محمد مالك السعيد   شركة سبق قيدها برقم    133735 قيدت فى 

03-04-2019 برقم ايداع   15455 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعين السيده /ليليان وليم شفيق وتحمل بطاقة رقم قومى )29211010102545( , والسيده /انجى 

ابراهيم فؤاد وتحمل بطاقة رقم قومى )29701180100404(,والسيده/ايمان مكرم متوشلح وتحمل بطاقة رقم 

قومى )28101082400466(

171 - العمدة للنقل والتوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم    145066 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع   

1223 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة تحت التصفية. 2- تحديد مدة 

التصفية سنتان من تاريخ التأشير في السجل التجاري.3- تعيين السيد/ محمود ناصر السيد29606242200092  
علي مصفيا  للشركة على أن يقوم بالتي: وفاء ما على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول 

172 - ادميرال الدولية للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    145313 قيدت فى 15-01-2020 برقم 

ايداع   1940 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

لمدة عام تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجارى - الموافقة على تعيين السيد / انس هشام يونس مصفيا للشركة 

وتتمثل اعمال

173 - ايفر لند للتوريدات EVER LAND   شركة سبق قيدها برقم    154344 قيدت فى 2020-09-23 

برقم ايداع   32733 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة على تعين السيد/أحمد 

عبد العزيز يوسف مصطفى مصفى للشركة وتحديد اختصاصات المصفى على النحو التالى :-

1-وفاء ما على الشركة من ديون.

2-بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى أو بأى طريقة لخرى ما لم ينص فى

174 - اليت للخدمات الطبية Elite   شركة سبق قيدها برقم    158871 قيدت فى 17-12-2020 برقم ايداع   

48373 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

منصور کامل محمد عبد الرازق - مصفيا للشركة - تحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري 

بوضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / أيمن مصطفي كمال رسلن - مراقبا لحسابات

175 - ايه ار ايه ر ستيت للتسويق العقارى ARA   شركة سبق قيدها برقم    159653 قيدت فى 

31-12-2020 برقم ايداع   51174 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه 

تحت التصفيه تم تعيين ساره محمد على محمد مصفى للشركة بطاقة رقم قومى 29209053400049

 ومده التصفيه تكون عام من تاريخ التأشير بالسجل التجارى ومهام المصفى . 1 . جرد أصول وخصوم الشركه . 

2 . بيع مال الشركة

176 - اندماج الشركة بشركة اكاديمية حياة الدولية ش.م.م وبذلك بمحى القيد بالسجل التجارى   شركة سبق قيدها 

برقم    162725 قيدت فى 02-03-2021 برقم ايداع   10297 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب 

السجل امر محو للندماج

177 - نورستان للتجارة والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    168226 قيدت فى 2021-06-30 

برقم ايداع   30136 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مدة 

التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري -

 تعيين الستاذ / رامي سعيد ابراهيم مصفي للشركة وتحديد اختصاصاتة وتحديد اتعابه بمعرفة الدارة وتكون مهام 

المصفي القيام بجميع اعمال التصفية

178 - احمد احمد محمود البقلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    180079 قيدت فى 23-01-2022 برقم 

ايداع   4099 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين / محمد 

موسي إبراهيم عبد الغني مصفيا للشركة - مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير في السجل التجارى

179 - مركز المصريين لمراض الكلي والغسيل الكلوي ) ضحي مصطفي الدمرداش وشركائها   شركة سبق 

قيدها برقم    363152 قيدت فى 26-09-2004 برقم ايداع   11852 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - 

شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية

180 - يافا كار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    40166 قيدت فى 16-07-2009 برقم ايداع   15059 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / خالد هاشم 

خالد مصطفى الجخلب الجنسية فلسطيني برقم جواز سفر p00286409 مصفيا  للشركة . على أن تكون مهام 

المصفي طبقا للمادة 145 من القانون 159 على الوجه التالي : 1 ( وفاء ما على الشركة من
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181 - سى . ايه اوتو تيونينج للسيارات C. A AUTO TUNING  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

59831 قيدت فى 05-08-2012 برقم ايداع   16206 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل 

1 - وضع الشركة تحت التصفية . 2- أن تكون مدة التصفية اربعه وعشرون شهر تبدأ من تاريخ التأشير فى 

السجل التجارى . 3- تعيين السيد / احمد اسماعيل هاشم 29601281400331 مصرى الجنسية . وتحديد 

اختصاصاته كالتتى - وفاء ما على الشركة من

182 - نكست ستب اد المحدودة NEXT STEP ED L.L.C )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61624 

قيدت فى 05-11-2012 برقم ايداع   22936 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / شريف ابراهيم يوسف الطويل الجنسية مصري برقم قومي 

27208020102871مصفيا للشركة . 3 - تحديد مدة التصفيه بواقع سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . 4 

- يكون للمصفى كافة الصلحيات القانونية

183 - النيل جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    80883 قيدت فى 10-03-2015 برقم ايداع   6664 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / رافت محمد 

السيد غنيم مصفي للشركه

184 - شركة استراتيجيك هوس ادفيزوري جروب   شركة سبق قيدها برقم    91247 قيدت فى 2016-03-01 

برقم ايداع   6937 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على تصفيه اعمال الشركه 

تصفيه نهائيه ومحو قيد الشركه من السجل التجارى

185 - تريبل فيجن للهندسة و المقاولت Triple Vision For Engineering And Contracting  )ش.

م.م(   شركة سبق قيدها برقم    99112 قيدت فى 20-11-2016 برقم ايداع   36179 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد /محمد خليفه حجازي 

مصفي للشركه

Egyptian National                         186 - المصرية الوطنية للتجارة اللكترونية و التطوير

E-Commerce & Development-Enecdll   شركة سبق قيدها برقم    112569 قيدت فى 

12-11-2017 برقم ايداع   43664 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفية وذلك لعدم القدره على ممارسة النشاط 

- تعيين السيد / اكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع مصفيا  للشركة ويتولي كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه 

من تصفية الشركة

187 - الصالح الدولية لدارة المشروعات الصالح   شركة سبق قيدها برقم    118780 قيدت فى 

15-03-2018 برقم ايداع   12824 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على محو 

قيد الشركة من السجل التجارى

188 - وادى النيل للتنمية الزراعية ) ان فى جى (   شركة سبق قيدها برقم    121886 قيدت فى 

07-06-2018 برقم ايداع   25245 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة للتصفية لمدة 

ستة أشهر إضافية من تاريخ انتهاء المدة السابقة - استمرار السادة المصفيان السيد الستاذ/ أشرف بشري شاكر 

رماني والستاذة/ أميرة محمد إبراهيم كمصفيان لستكمال أعمال التصفية بذات صلحيات التوقيع عن أعمال 

الشركة

189 - سبيرو للستثمار العقارى و السياحى   شركة سبق قيدها برقم    134288 قيدت فى 2019-04-16 

برقم ايداع   17504 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو  لتصفية الشركة نهائيا

190 - جى أم أيه للتوريدات العمومية والمقاولت G M A   شركة سبق قيدها برقم    148351 قيدت فى 

11-03-2020 برقم ايداع   11816 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

191 - أسباير ميديكال Aspire Medical   شركة سبق قيدها برقم    159174 قيدت فى 2020-12-22 

برقم ايداع   49404 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

/ شريف سمير حسن مصفي 

وان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - علي ان يقوم المصفي بجميع الجراءات 

الخاصة بعملية التصفية وفقا لما نص علية القانون :
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192 - مورنينج ستار للتجارة             

MORNING STAR TRADING   شركة سبق قيدها برقم    160770 قيدت فى 25-01-2021 برقم 

ايداع   3800 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

الستاذ/ محمود عمرو محمود النجار رقم قومى 28803028800313 كمصفى قانوني للشركة وتفويضه في 

اتخاذ الجراءات القانونية والدارية اللزمة لذلك

193 - اس ام اى للمشويات S-M-I   شركة سبق قيدها برقم    164156 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع   

14969 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية 

وتعيين السيد/ سيد محمد سيد عبد المطلب مصفيا للشركه وتحديد مهامه كالتي

1.وفاء ما على الشركه من ديون

2.بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقه معينه أخرى 

 3.تمثيل الشركه امام

194 - يوسف شريف يوسف الميركانى   شركة سبق قيدها برقم    165240 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع   18640 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد 

/ يوسف شريف يوسف المير كاني , مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية في خلل 

سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري علي ان يقوم المصفي بجميع الجرات الخاصة بعملية

195 - الشركه المصريه الدوليه للستشارات الماليه و التامينيه   شركة سبق قيدها برقم    9801 قيدت فى 

07-05-2003 برقم ايداع   2038 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين السيد / عمرو عبد ا محمد احمد مجاهد مصفيا للشركه

196 - ريزيدنس ماك م س RESIDNZ M C ش م م   شركة سبق قيدها برقم    32495 قيدت فى 

22-05-2008 برقم ايداع   10925 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه لمده سنتين من تاريخ التاشير بالجمعيه في السجل التجاري - 

تعيين السيد / على لبيب محمد محمود مصفي للشركه رقم قومى 26206050100915

 وتكون مهامه كالتالي: 

قبول الصلح والتحكيم 

تحقيق ما علي الشركه من ديون

197 - شركة الرمال للتجارة والمقاولت المتكاملة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    36550 قيدت فى 

11-01-2009 برقم ايداع   572 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية 

نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

198 - سابك افريقيا للتجارة والتسويق ش م م   شركة سبق قيدها برقم    37368 قيدت فى 26-02-2009 برقم 

ايداع   4038 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على مد الفترة المحددة 

لنهاء اجراءات التصفية على ان تنتهى فى 31 / 12 / 2022

199 - مرمو لند للرخام والجرانيت Marmo Land   شركة سبق قيدها برقم    51154 قيدت فى 

03-04-2011 برقم ايداع   5598 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بمحو قيد 

الشركة لنتهاء اعمال التصفية

200 - هبه محمد عبد الحميد عبد العزيز و شريكيها   شركة سبق قيدها برقم    62542 قيدت فى 

11-12-2012 برقم ايداع   26239 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه 

تعيين السيد هشام محمد عبد الحميد مصفيا للشركه - 

والقيام باعمال التصفية علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير في السجل التجاري

201 - تيجان للتجارة الدولية   شركة سبق قيدها برقم    65164 قيدت فى 27-03-2013 برقم ايداع   7054 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية سته اشهر اخرى من تاريخ انتهاء مدة 

التصفية الولى

202 - مراكز لدارة المطاعم التركية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    65910 قيدت فى 2013-04-29 

برقم ايداع   9738 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية النهائية
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203 - كايرو انترناشيونال باك )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    73322 قيدت فى 20-04-2014 برقم 

ايداع   9654 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية. 2 - تعين 

الستاذ /  محمود على سعد السيد  مصفيا للشركة ومهامه هى أ – وفاء على الشركة  من ديون

ب – تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم ج – بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او

204 - ال. ام. دى انتربريز للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    91464 قيدت فى 2016-03-08 

برقم ايداع   7846 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -- 

وتعيين السيد/ محمد أحمد سمير حسين بلل مصفيا للشركة

205 - احمد عبد اللطيف قطب و شريكية   شركة سبق قيدها برقم    91704 قيدت فى 15-03-2016 برقم 

ايداع   8758 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

   Lines Real Estate And Project Management 206 - لينز للتسويق العقاري وإدارة المشروعات

شركة سبق قيدها برقم    98913 قيدت فى 14-11-2016 برقم ايداع   35488 وفى تاريخ  2022-08-16   

تم محو - شطب السجل محو الشركة من السجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب وأخطار جميع الجهات 

الحكومية - حفظ الدفاتر والمستندات طرف المصفى السيد/ حمدي عيد محمود أحمد بالعنوان 2مجموعة 61

الرحاب ثان القاهرة الجديدة القاهرة لمدة عشرة سنوات

207 - مدينة المنتجات العضوية للتصدير   شركة سبق قيدها برقم    113142 قيدت فى 22-11-2017 برقم 

ايداع   45887 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية الى سنة تبدأ من 13 / 6 

/ 2022 حتى 12 / 6 / 2023

208 - الشركة المصرية الردنية للطاقة المتجددة   شركة سبق قيدها برقم    117113 قيدت فى 2018-02-14 

برقم ايداع   7484 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . تعيين 

السيد /حاتم صلح عبداللطيف محمد الرومي – رقم قومي 27007261202251 مصفيا للشركة - مدة التصفية 

سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري - الموافقة علي قيام المصفي جميع اعمال التصفية علي وجه الخصوص  

-

209 - تشيكين وركس Chickin Worx   شركة سبق قيدها برقم    120839 قيدت فى 08-05-2018 برقم 

ايداع   20803 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه 10 اشهر من تاريخ انتهاء 

المده السابقه للتصفيه

210 - اماكن للتصميمات والنشاءات Amaken Fitout+Construction solutions   شركة سبق قيدها 

برقم    139542 قيدت فى 12-09-2019 برقم ايداع   37900 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية وتم تعيين السيد / ايمن لملوم عبدالغفار مصفى للشركة ويحمل رقم 

29406012103196 ومدة التصفية 7 اشهر تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

211 - كوادردنتل لب   شركة سبق قيدها برقم    139714 قيدت فى 17-09-2019 برقم ايداع   38599 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل 

أول : النظر فى التقرير المعد من المصفىى :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة  الحاضرين على التقرير المعد من  السيد / غنام بن محمد بن 

دخيل ا الغنام المصفى .

icm EGYPT - 212 اي س ام ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم    144570 قيدت فى 31-12-2019 برقم 

ايداع   56110 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين 

السيد / هانى يوسف ابراهيم الزناتى - مصفي للشركه ومده التصفيه سته اشهر

213 - اخشاب جعفر لتجارة وتوريد الخشاب   شركة سبق قيدها برقم    147020 قيدت فى 2021-11-17 

برقم ايداع   55294 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

214 - نوفانسيا للتوريدات NOVANCIA . )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    160149 قيدت فى 

13-01-2021 برقم ايداع   1758 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية 

النهائية
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215 - بى ثرى ايه للستثمارات التجارية والصناعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    25618 قيدت فى 

08-07-2007 برقم ايداع   13287 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل إنهاء التصفية . 

إخلء مسئولية المصفي . حفظ دفاتر الشركة ووثائقها بالعنوان الكائن في كورنيش النيل مدينة الخاء القوات 

المسلحة عمارة رقم 2 مخزن رقم 4 ولمدة عشر سنوات . محو قيد الشركة من السجل التجاري

216 - حسن ومرقص للتجارة العامة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    41701 قيدت فى 2009-10-19 

برقم ايداع   21080 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

217 - هيل وتى ام جى لدارة المنشات والمشروعات ش م م   شركة سبق قيدها برقم    42502 قيدت فى 

24-11-2009 برقم ايداع   24131 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من 

2022/4/3 حتى2025/4/2

218 - العالمية المتحدة الحديثة لنشاء و ادارة المطاعم )ديش اند داش (  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

64500 قيدت فى 28-02-2013 برقم ايداع   4552 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين / نعمات محمود ابراهيم مصفى قانونى للشركة

219 - ايبلتكنو تريد للتجارة والصناعات الهندسية Ebla Techno Trading  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم    75077 قيدت فى 08-07-2014 برقم ايداع   16410 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب 

السجل أمر محو

220 - أيه . تى . بى للبرمجيات والدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    78860 قيدت فى 

23-12-2014 برقم ايداع   31377 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

221 - بالنس باى للتجارة العامة Balance Buy   شركة سبق قيدها برقم    87387 قيدت فى 

29-10-2015 برقم ايداع   30885 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية 

النهائية

222 - وليان دي اي سي WULIAN-DEC L.L.C   شركة سبق قيدها برقم    90223 قيدت فى 

28-01-2016 برقم ايداع   3024 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تعيين 

السيد / ابراهيم على ابراهيم يونس مدير و مصفي قانوني و تحديد مدة التصفية بعام كامل ابتداءا من التأشير في 

السجل التجاري و تحديد مهام المصفي في التي : 1 - تمثيل الشركة امام القضاء 2 - تحصيل ما للشركة من 

ديون

223 - ازاد كومنيكيشن Azad Communication )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    105683 قيدت 

فى 16-05-2017 برقم ايداع   17701 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد 

الشركة من السجل التجارى

224 - اتش اف ايه ام للمقاولت العامة HFAM   شركة سبق قيدها برقم    108328 قيدت فى 2017-08-03 

برقم ايداع   2727 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل القرار الول : وضع الشركه تحت 

التصفيه طبقا  لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 م وتعديلته ولئحته التنفيذية وذلك بسبب عدم القدرة على 

ممارسة النشاط . القرار الثانى - تعيين الستاذة / نورا محمد السيد الكيلني )مصفي للشركة (

225 - جرونز لند Grunes Land   شركة سبق قيدها برقم    114561 قيدت فى 21-12-2017 برقم 

ايداع   51392 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية

226 - ناتالى فاشون لتجارة أكسسوارات الملبس   شركة سبق قيدها برقم    118969 قيدت فى 

20-03-2018 برقم ايداع   13391 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

227 - باك تو ناتيشر Back to nature   شركة سبق قيدها برقم    130479 قيدت فى 23-01-2019 برقم 

ايداع   3537 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد 

/ إسراء منير محمد صالح التلمساني رقم قومى 27408158800277 مصفيا الشركه للقيام بأعمال التصفيه - 

على أن تكون مده التصفيه )سنه( تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجارى
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228 - اركان البناء BUILDING CORNERS COMPANY   شركة سبق قيدها برقم    132037 قيدت 

فى 27-02-2019 برقم ايداع   9391 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على 

وضع الشركة تحت التصفية ـ الموافقة على تعيين السيد الستاذ/  حسام سيد حداد ابويوسف  مصفى للشركة 

وبدون اجر . -الموافقة على قيام السيد المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص ـ 

وفاء ما على الشركة

GOLDEN CONSTRUCTION FOR  229 - جولدن كونستراكشن للخدمات الهندسية والمؤتمرات

ENGINEERING SERVICE AND CONFERENCES   شركة سبق قيدها برقم    132494 

قيدت فى 07-03-2019 برقم ايداع   10911 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية . تعيين السيد / احمد عادل عبدالرحمن حسين ـ مواليد  2 /9 /1990) مصفى قانونى 

للشركة ( 29009020104259 

. يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : وفاء ما على الشركة من ديون .

   Benaya for General Supplies and Construction  230 - بناية للتوريدات والنشاءات العمومية

شركة سبق قيدها برقم    132722 قيدت فى 13-03-2019 برقم ايداع   11852 وفى تاريخ  2022-08-17   

تم محو - شطب السجل تم فسخ عقد الشركة ومحو قيدها فى السجل التجارى

231 - اودنتيو ODENTIO   شركة سبق قيدها برقم    133132 قيدت فى 21-03-2019 برقم ايداع   

13285 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اول . وضع الشركه تحت التصفيه بسبب عدم 

مزاوله النشاط الفعلي للشركه .ثانيا . تعيين السيد/همام رضوان افتل مصفي للشركه للسير في اجراءات التصفية .

ثالثا . تحديد مده التصفيه بسنه تبدا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

232 - يو.ايه.اى للمقاولت U.A.I   شركة سبق قيدها برقم    135337 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع   

21414 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل 1-وضع الشركة الموافقة على تصفية الشركة   

2-الموافقة على تعيين الستاذ/ اسلم محمد عبد الرحيم سيد كمصفى للشركة .

3 - وجه الخصوص

233 - يونى برينت للصناعات النسيجية UNI PRINT TEXTILE INDUSTRIES   شركة سبق قيدها 

برقم    139930 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع   39362 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب 

السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية و ذلك لعدم رغبه مجلس الدارة في أستمرارها . ثانيا : الموافقه 

على تعيين السيد / محمد أمام عبده محمد ) مصفى للشركة ( و تحديد أتعابة بمبلغ 2000جنية مصرى و تحديد 

مهام المصفي للشركه

234 - محمد محمودربيع و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    140634 قيدت فى 08-10-2019 برقم ايداع   

41991 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/  عمرو 

جمال زغلول عليوة مصفيا للشركه

235 - الهاشم للمقاولت العامة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    149076 قيدت فى 10-05-2020 برقم 

ايداع   14496 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

236 - الكترو تريد للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    152531 قيدت فى 19-08-2020 برقم ايداع   

26531 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / هشام 

طه زكي عبدالرحيم مصفيا للشركة - مصر - رقم قومي 26601248800099 وذلك على ان تكون مدة التصفيه 

سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري ويقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية

237 - ريدو للتجارة Redu   شركة سبق قيدها برقم    153913 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع   

31223 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفيه نهائية - وضع دفاتر 

الشركة تحت يد السيد / مصطفى رضوان ابراهيم مصفى الشركة بالعنوان التالي : قطعه 16 بلوك 114 مدينة 

نصر القاهرة وذلك لمدة عشرة سنوات - محو قيد الشركة من سجل التجارى

238 - فيرست جالف سوليوشنز لنظم المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    155307 قيدت فى 2020-10-12 

برقم ايداع   35937 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا
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239 - بيزيكس لتجارة الملبس BASICS   شركة سبق قيدها برقم    159428 قيدت فى 2020-12-28 

برقم ايداع   50268 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية - وافق السادة الحاضرون بالجماع على تعيين السيد / إبراهيم محمد احمد صفوت مصفى للشركة على 

ان يقوم المصفى بجميع العمال التي تقتضيها التصفية

240 - ستيم ك 12 مصر للتدريب STEM K-12 EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    166873 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع   24573 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية تعيين السيد جون هنرى هيرنانديز ساجون جواز سفر / PB4947986  مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ 

التاشير

241 - تي بي اس للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    168941 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع   32641 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه بتعيين السيد 

محمود عبدالمعين سمرى مصفى للشركة ومدة التصفية ستة اشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل

242 - جسر الشرق لتداول الحاويات   شركة سبق قيدها برقم    7889 قيدت فى 26-11-2001 برقم ايداع   

6462 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركة تحت التصفية ثانيا : تعيين 

السيد / ميلد معوض بطرس غبرس ) مصفى للشركة ( مصرى الجنسية  تاريخ ميلده  9 /2 /1974رقم قومى 

27402090201355 ثالثا : مدة التصفية بعدد ستة اشهر تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

243 - انيرجيا للمعادن ENERGYA METALS ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    18176 قيدت فى 

22-03-2006 برقم ايداع   3765 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية . تعيين السيد / محمد جلل محمد عبد الواحد السحيمي ممثل عن مكتب الشرق الوسط كمصفى للشركة 

بطاقة رقم قومى 26312220100332 يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية طبقا للمادة 145 من 

قانون 159 لسنة

244 - انيرجيا لسلك الورنيش - السويدى   شركة سبق قيدها برقم    28365 قيدت فى 11-11-2007 برقم 

ايداع   22991 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين السيد / 

محمد جلل محمد عبد الواحد السحيمي ممثل عن مكتب الشرق الوسط كمصفى للشركة . رقم قومى 

26312220100332 يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية طبقا للمادة 145 من

245 - اليطالية ميلوديز لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    48511 قيدت فى 14-10-2010 برقم 

ايداع   22329 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تعيين مصطفى للشركة الستاذ : مجدى 

فهمى و الستاذ : اسامة فهمى مدة التصفية عامين

246 - بلنت للستشارات المالية PLANET IB  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61219 قيدت فى 

15-10-2012 برقم ايداع   21497 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - وتعيين الستاذ / مصطفى رزق ابراهيم مصفيا للشركة

247 - هوم ماركت للتسويق العقارىHome MARket )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    69916 قيدت 

فى 27-11-2013 برقم ايداع   25382 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية 

6 شهور

248 - ليف سبورتس للمنشات الرياضية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75410 قيدت فى 

24-07-2014 برقم ايداع   17820 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتحديد مدة التصفية - وافق الحاضرون بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وذلك لمدة عام قابلة 

للتجديد وذلك من تاريخ التأشير بالمصفى بالسجل التجارى للشركة واعتبار تاريخ 31 / 12 / 2018 هو تاريخ 

توقف الشركة

249 - ايفرست تكس للصناعه Everest Tex For Industry - وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 951 

فى 23 12 2014   شركة سبق قيدها برقم    76492 قيدت فى 16-09-2014 برقم ايداع   22040 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

250 - جولدن اويل تريد لخلط وتعبئة الزيوت والشحومات Golden Oil  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

88878 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع   1340068 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب 

السجل أمر محو للغاء الفرع
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251 - ريماتكس لتجارة القمشة و التصدير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104410 قيدت فى 

10-04-2017 برقم ايداع   13221 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 1- تم وضع الشركة 

تحت التصفية لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وقابلة  للتجديد بقرار من الجمعية 

العامة الغير العادية للشركة .2- تمت الموافقة بالجماع على تعيين الساتذة / ليليان وليم شفيق , انجى ابراهيم

252 - الشركه المصرية العليا للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم    114667 قيدت فى 2017-12-24 

برقم ايداع   52687 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب ومحو قيد الشركة من السجل 

التجارى

253 - شركة الذهبى لتجارة التجزئة   شركة سبق قيدها برقم    121380 قيدت فى 22-05-2018 برقم ايداع   

22848 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية والتأشير بذلك في 

السجل التجاري 2- تعين الستاذ / مينا وهبة أنيس مصفي للشركة بدون أتعاب  3- تحديد مهام المصفي طبقا 

للمادة 145 من القانون 159 لسنة 1981 وعلي وجه الخصوص مايلي . وفاء ما علي الشركة من ديون .

254 - إينوفيت للتجارة )أى فى تى( Inno Vet fortrading- I.V.T   شركة سبق قيدها برقم    122117 

قيدت فى 13-06-2018 برقم ايداع   26216 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة 

بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين السيد/ محمد السيد أشرف محمد هيكل رقم قومى 27702120105074 مصفيا للشركة ومهامه تكون طبقا 

للماده 145 من القانون 159 وهي : 

- وفاء ما على الشركة من ديون

255 - ديزين فوركونستركشن Design For Construction   شركة سبق قيدها برقم    128797 قيدت 

فى 12-12-2018 برقم ايداع   53165 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه 

تحت التصفيه نظرا لعدم قدرة الشركاء على استكمال رأس المال وعدم القدرة على الستمرار بالسوق 

وذلك في خلل 6 شهور من تاريخ التاشير في السجل التجاري وتعيين السيد / محمد عطيه علي جاب ا كمصفي 

للشركه

256 - ايجيبت حورس اي جيرنى EGYPT HORUS EYE JOURNEY   شركة سبق قيدها برقم    

130533 قيدت فى 27-01-2019 برقم ايداع   3757 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 

اول : وضع الشركة تحت التصفية . ثانيا : تعين السيد / اسلم سعيد عبدالشهيد مصفيا للشركة . رابعا : مدة 

التصفية : تم تحديد مدة التصفية لمدة اثنى عشر شهرا  تبدا من تاريخ التاشير بوضع الشركه تحت التصفيه فى 

السجل التجارى .

257 - ار ام لميتد   شركة سبق قيدها برقم    130600 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع   3969 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لتصفية الشركة

258 - دوفر لدارة المنشآت التعليمية   شركة سبق قيدها برقم    134196 قيدت فى 14-04-2019 برقم ايداع   

17116 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 

اول : بالنظر فى البند الول من جدول العمال تم الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية والسيرفى اجراءات 

شطب قيدها من السجل التجارى  .

ثانيا :   تمت الموافقة باجماع السادة الحضورعلى تعيين الستاذ / عمرو امين محمد منصور

259 - ابو زعبل لخدمات التخريم   شركة سبق قيدها برقم    138631 قيدت فى 21-08-2019 برقم ايداع   

34332 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل 1_ وضع الشركة تحت التصفية

2_ تعيين كل من السيد / رأفت عبد العزيز مسلم بطاقة رقم قومى 26509110100696 والسيد / محمد عطا 

كامل بطاقة رقم قومى 28212181302014 مصفيين مجتمعين او منفردين

260 - فيرست جالف سوليوشنز لنظم المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    155307 قيدت فى 2020-10-12 

برقم ايداع   35937 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وشطب الشركة من السجل 

التجارى للتصفية النهائية
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261 - تراكوفا للخدمات اللوجستية TRACKOVA LOGISTICS   شركة سبق قيدها برقم    155379 

قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع   36199 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / أحمد هاشم عبد العزيزهاشم رقم قومى 28803161403131 مصفي 

للشركة وتحديد مهامه وتتلخص في التي : - جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات - وفاء ما على 

الشركة من ديون - بيع مال الشركه

262 - ييلدزواي للوحدات التجارية YIELDSWAY FOR COMMERCIAL UNITS   شركة سبق 

قيدها برقم    175594 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع   53544 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وعلى ان تكون مده التصفيه اربعه سنوات قابله للتجديد تبدا من تاريخ 

التأشير فى السجل التجارى

تعيين الستاذ / محمد عبد الفتاح احمد ابراهيم مصفى للشركه على ان تكون مهام المصفى كما يلى 

-وفاء ما على الشركه

Concept for Engineering and Trading 263 - شركة كونسبت للهندسة والتجارة وادارة المشروعات

and Project Management  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77286 قيدت فى 2014-10-22 

برقم ايداع   25163 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي حل ووضع الشركة 

تحت التصفية من تاريخ انعقاد الجمعية 

- الموافقة علي تعيين السيد / احمد عبد السلم احمد مصفي للشركة بدون أتعاب 

- الموافقة علي إجراءات التصفية وتحديد مده التصفية عام من تاريخ التأشير في السجل

264 - مصر للتصميم والهندسة والستثمار العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77721 قيدت فى 

10-11-2014 برقم ايداع   26837 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

265 - فادي محمد عزت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    96664 قيدت فى 29-08-2016 برقم ايداع   

27024 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية .

2-تعيين السيد / حسام جمال رشدى  )مواليد  20 /12 /1992 (  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :  

3- وفاء ما على الشركة من ديون .

4-بيع مال الشركة منقول او عقارا

Smart 1 For Maunfacturing . 266 - سمارت وان لتصنيع و تجميع الجهزة الكهربائية و التكييف

Assembling Home Appliances and Air Condition    شركة سبق قيدها برقم    112599 قيدت 

فى 12-11-2017 برقم ايداع   43763 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية والتاشير بذلك فى السجل التجارى . تعيين الستاذ / تامر عبدالفتاح محمد بيومى مصفى للشركة - 

مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

267 - جورج مكرم كامل تكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    140096 قيدت فى 24-09-2019 برقم 

ايداع   39986 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

المصفية / كاترين سعيد وليم 29506220102301 - مدة التصفية سنة

268 - كلينى كير للخدمات الطبية CLINI CARE FOR MEDICAL SERVICES   شركة سبق قيدها 

برقم    142261 قيدت فى 12-11-2019 برقم ايداع   47931 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب 

السجل مد مدة التصفية لمدة سنتين

269 - كايرو روم للخدمات العقارية   شركة سبق قيدها برقم    146541 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع   

5760 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

270 - خدمتى للتجاره اللكترونيه   شركة سبق قيدها برقم    155837 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع   

37730 وفى تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك لمدة سنة قابلة 

للتجديد وذلك من تاريخ التاشير بالمصفى فى السجل التجارى للشركة - تعيين / السيد نادر محمد سيف الدين 

للشركة ولسيادتة فى هذا الخصوص
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271 - ران انكو لتجاره الجمله و التجزئه 

 RAN ONCO   شركة سبق قيدها برقم    161064 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع   4764 وفى 

تاريخ  20-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / حسام جمال رشدى 

بسيونى  )مواليد  1992/12/20 (  كمصفى للشركة

272 - شركة ابداع للتجارة )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    47678 قيدت فى 18-08-2010 برقم ايداع   

18610 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

273 - شركة اليف بيوتى سنتر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    49915 قيدت فى 04-01-2011 برقم 

ايداع   246 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - المصفى / 

صلح سيد صالح الفخرانى 26505220103652 - مدة التصفية عام تبدا من تاريخ التاشير فى السجل ) سنة (

274 - شركة مجموعة ابناء على للمقاولت العامة ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    57000 قيدت فى 

05-03-2012 برقم ايداع   4858 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة على 

وضع الشركة تحت التصفية  

ثانيا :تمت الموافقة باجماع السادة الحضورعلى تعيين الستاذ/ عيسى على صابرعلى

) مصفيا للشركة (الجنسية / مصرى – رقم قومى / 27601260102856

على ان يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها

275 - المصرية المتحدة للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم    59329 قيدت فى 04-07-2012 برقم ايداع   

14096 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد / 

مصطفى محمود أحمد على 

رقم قومى 25911132800178 مواليد : 13/11/1959 ــ القاهرة / مصر ــ مصفيا للشركة

276 - شركة فورتشون لخدمات الستشارات   شركة سبق قيدها برقم    65272 قيدت فى 02-04-2013 برقم 

ايداع   7371 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

احمد رماح عبد العزيز دكرورى مصفيا للشركة - احمد رماح عبد العزيز دكرورى26311130103239 

مصرى - مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل

277 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية   شركة سبق قيدها برقم    69093 قيدت فى 10-10-2013 برقم ايداع   21827 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

278 - فيوتشر جاس لعمال الغاز Futcher Gas  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    71564 قيدت فى 

09-02-2014 برقم ايداع   3191 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة نهائيا

279 - زاهر ياسين رضوان و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم    95586 قيدت فى 28-07-2016 برقم ايداع   

23210 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد الشركة من السجل التجارى

280 - المياني للمقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97389 قيدت فى 28-09-2016 برقم ايداع   

29644 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

281 - شيب لشهادات الجودة SHIP FOR CERTIFICATION   شركة سبق قيدها برقم    102260 

قيدت فى 16-02-2017 برقم ايداع   6131 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمدة سنة تبدأ من تاريخ التأشير به في السجل التجاري. تعيين السيدة/ منة ا احمد سيد 

محمد - رقم قومي: 29608162100766-مصفية للشركة لمدة سنة تبدء من تاريخ التأشير في السجل التجاري.

مهام المصفي:

282 - ويبفيل ايجيبت Webville Egypt L.L.C   شركة سبق قيدها برقم    114383 قيدت فى 

19-12-2017 برقم ايداع   50762 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على تعيين السيد / امير عبد الرحمن محمد رافت الشربينى )مصفى للشركة وتحديد أتعابه وتحديد مهامه فيما يلي   

- :

1-يكون له حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولدى البنوك حق إنهاء إجراءات التصفية.

-يكون له حق التوقيع
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283 - كوربى كور للخدمات الرقميه CORPY CORE FOR DIGITAL SERVICES   شركة سبق 

قيدها برقم    115010 قيدت فى 31-12-2017 برقم ايداع   53940 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - 

شطب السجل المحو من السجل التجارى

284 - جينرال للمعدات الفوتوغرافية General Photographic Equipment   شركة سبق قيدها برقم    

115553 قيدت فى 14-01-2018 برقم ايداع   1952 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو

285 - فلبينو للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    117563 قيدت فى 25-02-2018 برقم ايداع   8878 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة بالسجل التجارى ول يوجد اى فروع اخرى

286 - شيفاتشي shivachi   شركة سبق قيدها برقم    133351 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع   

13965 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

287 - ماس مصر للتسويق   شركة سبق قيدها برقم    138303 قيدت فى 06-08-2019 برقم ايداع   

33073 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لنتهاء التصفية

288 - كايرو ديزاين ستوديو للمقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم    142105 قيدت فى 2019-11-07 

برقم ايداع   47314 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة نهائيا

289 - مور فور يو More 4 You   شركة سبق قيدها برقم    170397 قيدت فى 10-08-2021 برقم ايداع   

36497 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

290 - الشركة المصرية المريكية للتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    177459 قيدت فى 08-12-2021 برقم 

ايداع   59459 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذة/  هناء صفوت انيس مصفيا للشركة :

اول: الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية .

ثانيا: الموافقة بالجماع على تعيين السيد / هناء صفوت انيس   مصفيا للشركة.

ثالثا: الموافقة بالجماع

291 - عمر محمد عزب محمد وشريكه يتم تعديل السمة التجارية في اقرب تعديل لمخالفتة القانون   شركة سبق 

قيدها برقم    188150 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   2318 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين الستاذ / ابوالعل عبدالغنى محمد عبدالرحمن 

29301051702815 . مصفى للشركة . وفاء ما على الشركة من ديون

- بيع مال الشركة منقول أو عقار بالمزاد العلني أو بأى طريقة أخرى

292 - شركه ترافل اندمور   شركة سبق قيدها برقم    10674 قيدت فى 29-12-2003 برقم ايداع   7556 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية 48 شهر اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة 

التصفية فى 10 / 10 / 2019 وتنتهى فى 10 / 10 / 2023

293 - عمر محسن مندوه وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم    31013 قيدت فى 12-03-2008 برقم ايداع   

5470 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

294 - فيچي للتوريدات العامة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75566 قيدت فى 07-08-2014 برقم 

ايداع   18477 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ر لتصفية الشركة تصفية نهائية

295 - شركة عالم واحد للستشارات One globe Consulting   شركة سبق قيدها برقم    75818 قيدت 

فى 20-08-2014 برقم ايداع   19633 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل أول  :- النظر فى 

تصفية الشركة . القرار :- وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالجماع علي تصفية الشركة نتيجة خسائر 

الشركة لسوء الحوال القتصادية التى تمر بها البلد  . ثانيا :-النظر فى وضع الشركة تحت التصفية.

296 - كوربي كور Corpy Core   شركة سبق قيدها برقم    76233 قيدت فى 07-09-2014 برقم ايداع   

21191 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل المحو من السجل التجارى

297 - كاذارين جروب للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم    76542 قيدت فى 17-09-2014 برقم ايداع   

22243 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل أول – توقف نشاط الشركة نهائيا عن ممارسة 

النشاط بسبب الخسائر المستمرة . ثانيا -  وضع الشركة تحت التصفيــه . ثالثا - تعيين السيـد / المعتز واصف 

الصواف ) مصفي للشركة ( مواليد - 12 / 6 / 1950 . رابعا - تحديد مدة التصفية بسنه من
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298 - شركة اريبيا ام ام لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    88086 قيدت فى 22-11-2015 برقم 

ايداع   33377 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد مدة التصفية من 

2022/4/24 الى 2022/12/31

299 - شركة ساميت ميديكال سوليوشونز Summit Medical Solutions   شركة سبق قيدها برقم    

96966 قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع   28091 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 

1. وضع الشركة تحت التصفية . 2. تعيين - ليديا وجيه عبدالمسيح ميخائيل مصفى 27909080104341 . 3 . 

مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

300 - تيليجرام للخدمات التعليمية telegram  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97573 قيدت فى 

05-10-2016 برقم ايداع   30419 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

301 - ليفز اند كو  Leaves & co   شركة سبق قيدها برقم    122266 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع   

268036 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

نبيل رشدى خليل 29004152600555 مصرى الجنسية مصفى الشركة - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير 

فى السجل بالتصفية

302 - على احمد عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    123502 قيدت فى 29-07-2018 برقم 

ايداع   23215 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين مصفى 

السيد/على احمد عبد الرحمن احمد مصفيا للشركه للقيام بأعمال التصفيه على أن تكون مده التصفيه فى خلل سنة 

تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على أن يقوم المصفى بجميع الجراءات الخاصه بعمليه

303 - تيمايز ليمتد   شركة سبق قيدها برقم    126642 قيدت فى 24-10-2018 برقم ايداع   44770 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل التصفية الى عام اخر من تاريخ انتهاء المدة السابقة

304 - تيمايز ليمتد Tmize Limted   شركة سبق قيدها برقم    126642 قيدت فى 24-10-2018 برقم 

ايداع   44770 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل التصفية الى عام اخر من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة

305 - ثرى دايموند لتشغيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم    126861 قيدت فى 29-10-2018 برقم ايداع   

45671 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/ 

رومانى عبدا جاب ا مصفيا للشركه

306 - وي كير لعمال الصيانة وتسويق العقارات We Care   شركة سبق قيدها برقم    127219 قيدت فى 

07-11-2018 برقم ايداع   47181 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

307 - ايجل ديزاين EAGLE DESIGN   شركة سبق قيدها برقم    133986 قيدت فى 2019-04-09 

برقم ايداع   16416 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل انهاء اجراءات التصفية ومحو قيد 

الشركة من السجل التجارى

308 - فولتاريا Voltarya   شركة سبق قيدها برقم    134833 قيدت فى 02-05-2019 برقم ايداع   

19644 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 1 . وضع الشركة تحت التصفية . 2. محمود 

محمد هلل رضوان العقدة مصفى رقم قومى 29205160102756 . 3 . ان تكون مدة التصفية 6 اشهر

309 - مان جروب للعمال العقارية   شركة سبق قيدها برقم    145213 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع   

1718 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

310 - بايكرز إن موتورينو Biker`s Inn Motorino   شركة سبق قيدها برقم    153977 قيدت فى 

16-09-2020 برقم ايداع   31477 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده 6 شهور وتعيين / ريهام رمضان محمد السبكى - مصفيه للشركة

   REFCOOL FACTORIES SUPPORT SERVICES 311 - ريف كوول لخدمات دعم المصانع

شركة سبق قيدها برقم    154021 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع   31622 وفى تاريخ  2022-08-22   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري -  تم تعيين الستاذه / عفت عبدربه عبد المجيد  عبدربه. مصفى الشركة
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312 - أى إم سى لتنمية الموارد البشرية IMC-Innovative Minds Center   شركة سبق قيدها برقم    

155633 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع   37067 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - الموافقة على تعيين السيد / حسام علي محمد علي كمصفى3- يقوم المصفى بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : وفاء ما على الشركة من ديون . بيع مال الشركة منقول او

313 - فيلوما لتكنولوجيا المعلومات Velluma   شركة سبق قيدها برقم    157386 قيدت فى 2020-11-26 

برقم ايداع   44060 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعين 

احمد سامى امين مصفى للشركة رقم قومى 28908090104851 - على ان تكون مدة التصفية سنتان تبدا من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى

314 - أفرو فارما Afro Pharma   شركة سبق قيدها برقم    158881 قيدت فى 17-12-2020 برقم ايداع   

48383 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وافق الساده الحاضرون بالجماع علي وضع 

الشركه تحت التصفيه طبقا لحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 م وتعديلته ولئحته التنفيذيه وذلك بسبب عدم 

القدره علي ممارسه النشاط

315 - البيت البيض للتوريدات White House For Supplies   شركة سبق قيدها برقم    175431 

قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع   52971 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه وتعين السيدة / ماجدة عبد الفتاح عطيه شكيو مصفي ومهامها کالتي :782 

28204241401 مصريه 1- وفاء ما على الشركه من ديون 2- تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم 3- بيع مال الشركه منقول او عقارا

Regional Consultancies, Studies And 316 - القليمية للستشارات والدراسات والتدريب

Training   شركة سبق قيدها برقم    177706 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع   60216 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل القرار الول : قرر مالك الشركة وضع الشركة تحت التصفية وذلك 

نظرا لعدم القدرة علي ممارسة النشاط علي ان تتم التصفية خلل سنة من تاريخ التاشير بالتصفية في السجل 

التجاري . القرار الثاني . قرر مالك الشركة .

317 - فايف ايه وكلء تجاريون   شركة سبق قيدها برقم    8582 قيدت فى 26-05-2002 برقم ايداع   

2337 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل - الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية .

2-تعيين السيد/ أشرف منير بوسف مصفي  

3-تحديد التصفية )عامين (اعتبارا من تاريخ التأشير

318 - ستاركوم ش 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم    17614 قيدت فى 02-02-2006 برقم ايداع   1334 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع تحت التصفية 2 -تعيين السيد/ محمد 

علي حمد عبد العزيز مصفي.

3-تحديد مدة التصفية عامين اعتبارا من تاريخ التأشير في السجل التجاري

319 - اسبكت العربية للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    25311 قيدت فى 19-06-2007 برقم 

ايداع   12020 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية وذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

320 - شركة بى فت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    29568 قيدت فى 08-01-2008 برقم ايداع   474 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل أول -  وضع الشركة تحت التصفيه . ثانيا - تعيين السيـدة / 

ياسمين خليل حافظ حسن خليل ) مصفي للشركة (  مواليد - 2 / 7 / 1975 - 27507022102183 ثالثا - 

تحديد مدة التصفية بسنه من تاريخ التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت

321 - اشرف احمد عبد المقصود عرفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    33599 قيدت فى 2008-07-15 

برقم ايداع   15559 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه علي وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين كل من السيد / احمد اشرف احمد عبد المقصود عرفه. ب.ق. 29205170101553  , والسيد / 

سامح سمير لبيب ب.ق 26710060100379 ) منفردين ( مصفيين للشركه مصفيا للشركه وتحديد مهامهما .

322 - الساحل للستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    34729 قيدت فى 21-09-2008 برقم ايداع   

20278 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

- تحديد مدة التصفية وهي سنة ميلدية كاملة تبدأمن تاريخ التأشير فى السجل التجاري

-  تعين الستاذ محمد سعيد بهي مصفى للشركة مصرى الجنسية - رقم قومي 26901280100418
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323 - شركة بورسعيد فلورنسا للتجارة والصناعة ) فاشون لين ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    41744 

قيدت فى 20-10-2009 برقم ايداع   21218 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة 

التصفية 4 سنوات من تاريخ انتهاء المدة السابقة لحين النتهاء من الجراءات

324 - ماجيك جروب للستثمار العقارى والسكان ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    43172 قيدت فى 

03-01-2010 برقم ايداع   75 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - 

وتحديد مدة تصفية لمدة عام تبدأ من التأشير فى السجل التجارى - 

تعيين السيد / سعيد صبحى سعيد نخلة مصفيا للشركة مصرى رقم قومى 26002180201336 وتحديد مهام 

المصفى

   Egyptian Company For Electronic Trading Ecet 325 - الشركة المصرية للتجارة اللكترونية

شركة سبق قيدها برقم    48141 قيدت فى 22-09-2010 برقم ايداع   20715 وفى تاريخ  2022-08-23   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مدة التصفية سنتين - - تعيين السيد / عمر محمد مدحت 

مصفى للشركة ) 26902208800053 (

326 - ستار مصر لبيع الزيوت وخدمة السيارات   شركة سبق قيدها برقم    50335 قيدت فى 2011-01-24 

برقم ايداع   1929 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

327 - سبين ميديا للدعاية والعلن SPIN MEDIA   شركة سبق قيدها برقم    51447 قيدت فى 

20-04-2011 برقم ايداع   6525 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد الشركة من 

السجل التجارى وغلق الفرع

328 - بلو بلنت للمقاولت والتوريدات العامه ) BPC ( Blue Planet Company )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم    68983 قيدت فى 03-10-2013 برقم ايداع   21285 وفى تاريخ  23-08-2022   تم 

محو - شطب السجل قبول استقالة المصفى حيث قدم السيد / احمد فوزى احمد استقالتة ووافق جميع الحضور - 

تعيين السيد / وائل ابراهيم عبد العال رمضان رقم قومى 27701222501733 مصفى للشركة لمدة ثلث 

سنوات

329 - مراد مجدى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    81768 قيدت فى 08-04-2015 برقم ايداع   

10290 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنتان من تاريخ انهاء المدة 

المؤشر بها بالسجل التجارى

330 - اجرو للخدمات اللوجستية   شركة سبق قيدها برقم    93276 قيدت فى 08-05-2016 برقم ايداع   

14534 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين الستاذ / محمد جمال محمد سليمان مصري الجنسية رقم قومى 29308011704658 مصفيا للشركة 

وتخويله كافة السلطات اللزمة لتصفية الشركة واتخاذ كافة الجراءات الضرورية في هذا الشأن وتمثيل الشركة

331 - فيو كود VIEW CODE   شركة سبق قيدها برقم    99951 قيدت فى 13-12-2016 برقم ايداع   

40126 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية وذلك لمدة ستة شهور من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة بالسجل التجارى للشركة .

332 - ات هوم لتجهيزات العرائس والمفروشات   شركة سبق قيدها برقم    114150 قيدت فى 2017-12-14 

برقم ايداع   49725 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي حل ووضع الشركة 

تحت التصفية من تاريخ انعقاد الجمعية 

2-الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد محمد محمد مصفي للشركة 283071201019 

3-الموافقة علي إجراءات التصفية وتحديد مدة التصفية عام من تاريخ التاشير في السجل

333 - محمد علي عبدالله و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    118564 قيدت فى 12-03-2018 برقم ايداع   

12144 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / نان 

توفيق بولس ابراهيم ــ  رقم قومي 26011302500657 مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفيه

334 - جراسبرو للخدمات التعليمية GRASPPRO   شركة سبق قيدها برقم    120393 قيدت فى 

26-04-2018 برقم ايداع   19236 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة 

من السجل التجارى
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335 - ناخ تيك للستثمار و التكنولوجيا   شركة سبق قيدها برقم    127583 قيدت فى 14-11-2018 برقم 

ايداع   48587 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين السيد 

/ اندريا فوتيس اندريا فلفانس مصفي للشركه

336 - جلوبال ايديوكيشن لنهاء إجراءات التقديم بالجامعات الجنبية GLOBAL EDUCATION   شركة 

سبق قيدها برقم    136172 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع   24520 وفى تاريخ  23-08-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين الستاذ / احمد حلمي حسن احمد )مصفي للشركه (

337 - سيجمنت ايليفن Segment Eleven   شركة سبق قيدها برقم    139297 قيدت فى 2019-09-05 

برقم ايداع   36963 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تعيين الستاذ / أحمد 

سامى أمين أحمد مصفيا  للشركة مصفيا  للشركة

338 - بى بى جروب لصناعه معدات الحمايه الشخصيه   شركة سبق قيدها برقم    149269 قيدت فى 

19-05-2020 برقم ايداع   15405 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الموافقه على 

وضع الشركة تحت التصفية تعين المصفي القانوني الستاذ / هاني حسين سيد حسن  يحمل رقم قومي / 

27701022104152

 تحديد مهام المصفي القانونى  

أ- النتقال لمقر الشركة وإستلم أموالها العقارية والمنقوله

339 - اول ان للخدمات العقارية ALL IN REAL ESTATE SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

150494 قيدت فى 05-07-2020 برقم ايداع   19560 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية والسير في اجراءات شطب قيدها من السجل التجاري - تعيين السيد الستاذ/ ابرام 

أشرف صبحي 29803050105193 مصفيا  للشركة - على ان تكون مدة التصفية سنة وتبدا من تاريخ التاشير 

بذلك فى السجل التجارى

340 - ابسولوت تيك          

ABSOLUTE TEK   شركة سبق قيدها برقم    162665 قيدت فى 02-03-2021 برقم ايداع   10165 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية .

ثانيا: الموافقة بالجماع على تعيين السيد / هناء صفوت انيس مصفيا للشركة.

ثالثا: الموافقة بالجماع

341 - باندا للنشر   شركة سبق قيدها برقم    168837 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع   32337 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / احمد محمد السعيد 

سليمان مصفي للشركه

342 - بورتفوليو فاينانس للستشارات المالية والتسويقية 

PORTFOLIO FINANCE ADVISORY   شركة سبق قيدها برقم    171722 قيدت فى 

02-09-2021 برقم ايداع   40792 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتحديد مده التصفية سنه من تاريخ التاشير في السجل التجاري

343 - أي كير هيلث بلس

I Care Health Plus   شركة سبق قيدها برقم    172161 قيدت فى 12-09-2021 برقم ايداع   42071 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وفقا لحكام القانون رقم 159 

لسنة 1981 وتعديلته ولئحته التنفيذية وذلك بسبب عدم القدرة علي ممارسة النشاط 

- تعيين السيد / مومن محمود محمد عبد الكريم مصفي للشركة وتحديد مهامه كالتي

Suntorini For agricultural and Commercial  344 - سنتورينى للستثمار الزراعى والتجارى

investment   شركة سبق قيدها برقم    172883 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع   44603 وفى تاريخ  

23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنتين من تاريخ التأشير فى السجل 

وتعيين / على محمد على - مصفى للشركة

345 - انتيجريشن ماتر Integration Material   شركة سبق قيدها برقم    177689 قيدت فى 

13-12-2021 برقم ايداع   60199 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية  لمده 6 شهور و تعيين السيد / شريف محمد عبدالستار عمر مصفيا للشركة

Page 592 of 1587 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

346 - شركه سنلي العربيه للنشاءات ش م م   شركة سبق قيدها برقم    204501 قيدت فى 1980-06-23 

برقم ايداع   10064 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مده التصفيه لمده عامين علي 

ان تبدأ المده الجديده من تاريخ انتهاء المده الولي وهي 14 / 11 / 2021 وحتي 13 /11 /2023

347 - شركه قمه للستشارات وتكنولوجبا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    18812 قيدت فى 

16-05-2006 برقم ايداع   6551 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

نهائيا

348 - دريمز للخدمات والتوريدات والمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    37817 قيدت فى 

24-03-2009 برقم ايداع   5948 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية .  الموافقة على تعيين السيد الستاذ/ محمد شكري عبدا عبدالحي - رقم قومى 27805210103473 - 

مصفي للشركة -

349 - سيناء للنشاء والتعمير )محسن محمد صديق وشريكته(   شركة سبق قيدها برقم    65053 قيدت فى 

24-03-2013 برقم ايداع   6607 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة من 

السجل التجارى

350 - نيو سبيرت للستيراد و التصدير و تجارة الملبس الجاهزة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    69818 

قيدت فى 24-11-2013 برقم ايداع   24959 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /ايهاب محمود محمد فهمي مصفي للشركه

351 - شركة كايرو مونتر للستثمار والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    81460 قيدت فى 

29-03-2015 برقم ايداع   9039 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / شريف محمد حلمى احمد محمد الزمزمى )مصفيا للشركة( وتحديد مهامه وفقا  للمادة 145 

من القانون 159 لسنة1981  كالتى : وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد 

العلنى

352 - الفرات لتعبئه و توزيع المياه   شركة سبق قيدها برقم    92658 قيدت فى 14-04-2016 برقم ايداع   

12517 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / احمد 

علي حجاب مصفيا للشركة – الجنسية مصري تاريخ الميلد 14 / 3 / 1994 رقم قومي 29403140101199 

- مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري.

353 - جرين باك لمنتجات التعبئة ش م م   شركة سبق قيدها برقم    96637 قيدت فى 29-08-2016 برقم 

ايداع   26945 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

354 - أركس للستثمارات الطبيةArks Medical Investments   شركة سبق قيدها برقم    103246 

قيدت فى 12-03-2017 برقم ايداع   9246 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة 

بالجماع علي اعتماد ميزانية التصفية 12 /3 /2022 وحساب التصفية في ذلك التاريخ

/  الموافقة باجماع المساهمين علي التقرير الذي اعده المصفي بنتيجة اعمال التصفية

3/ الموافقة بالجماع علي اخلء طرف السيد المصفي .

355 - محمود عزازي احمد عبده و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    109721 قيدت فى 17-09-2017 برقم 

ايداع   33983 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة تحت التصفية لمدة 

عام كامل تبداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة المنتهيه فى 19 / 5 / 2022 مع بقاء تعيين السيد / تامر شعبان 

محمد مصفى لشركة وكذلك القيام باعمال التصفية

356 - ريتزي ليف RITZY LIFE   شركة سبق قيدها برقم    110022 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع   

35346 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل النظر في مد التصفية خمسة عشر شهرا من 

انتهاء المدة السابقة في السجل التجاري لتنتهي في 16 / 12 / 2022

357 - السحابين للستثمار العقارى و التنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    113794 قيدت فى 

10-12-2017 برقم ايداع   48444 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / ياسر عيسى محمد  ابراهيم مصفيا للشركة على أن يكون ضمن 

مهامة : 

1- وفاء ما على الشركة من ديون 

2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بأى طريقة أخرى
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358 - تاون تيم للصناعات النسيجية   شركة سبق قيدها برقم    124141 قيدت فى 14-08-2018 برقم ايداع   

34827 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية طبقا  لحكام القانون 

159 لسنة 1981 وتعديلته ومحو القيد بالسجل التجارى وتعيين السيد / محمد اسماعيل البنداري البيومي والسيد/ 

محمد يوسف محمد محمد أبوعيسي مصفيا  للشركة مجتمعين أو منفردين

359 - مدرسة الحسن للغات   شركة سبق قيدها برقم    124423 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع   

35785 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ اسامه 

حسن خليفه احمد مصفي للشركه

360 - برينبوكس BRAINBOX   شركة سبق قيدها برقم    129236 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع   

54890 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل النتهاء من اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

361 - يونى فرت أفريقى Univert Africe   شركة سبق قيدها برقم    141037 قيدت فى 2019-10-15 

برقم ايداع   43375 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل إعلن التصفية النهائية - إعتماد 

ميزانية التصفية .

 حفظ دفاتر الشركة لدى المصفي لمدة عشر سنوات السيد / معاذ عبد المنعم شعبان علي أبو العل ومقيم في 5 

أبراج الملتقى العباسية . القاهرة .

 وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

362 - جلس كود للتوريدات والمقاولت Glass Code   شركة سبق قيدها برقم    152332 قيدت فى 

16-08-2020 برقم ايداع   25804 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية

- مدة التصفية سنة واحدة من تاريخ التاشير في السجل التجاري

•تعيين مصفي للشركة / احمد محمد عبدالعظيم عبدالحميد الصيفي - تاريخ الميلد 28 /01 /1988  

الجنسية مصري – الرقم القومي 28801280104777

363 - خان زوون لدارة المطاعم والكافيهات Khan Zone   شركة سبق قيدها برقم    164247 قيدت فى 

31-03-2021 برقم ايداع   15267 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه علي تصفيه 

الشركه 

الموافقه علي تعيين الستاذ محمد السيد السيد سليمان  مصفي للشركه 

يقوم المصفي بجميع العمالي التي تقتضيها التصفيه علي وجه الخصوص 

وفاء ما علي الشركه من ديون 

بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد

364 - كنارين ايجيبت لميتد   شركة سبق قيدها برقم    20236 قيدت فى 30-08-2006 برقم ايداع   13426 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين / اسامه عبود 

- مصفى

365 - ليف كلينيكس للرعاية الصحية   شركة سبق قيدها برقم    25367 قيدت فى 27-03-2019 برقم ايداع   

14366 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

366 - بيو ستار للدوية              BIO STAR PHARMACEUTICALS ) ش.م.م ( .   شركة سبق 

قيدها برقم    51103 قيدت فى 29-03-2011 برقم ايداع   5336 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - 

شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية .

تعيين السيد/ جمال إسماعيل السيد الشيخ - كمصفى للشركة رقم قومى )25412151700374( .

367 - شركة ليف كلينيكس للرعاية الصحية   شركة سبق قيدها برقم    95363 قيدت فى 30-03-2017 برقم 

ايداع   11834 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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368 - انكل تونيز uncle tonyz )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    96004 قيدت فى 2016-08-10 

برقم ايداع   24656 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين الستاذ / بيشوى عدلى دميان مصفيا للشركة – مصري الجنسية مواليد 28 /3 /1993 - 

29303280102492

390 - ينيون العالمية للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم    138230 قيدت فى 05-08-2019 برقم 

ايداع   32714 وفى تاريخ  27-08-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

369 - المستقبل تكس لتجارة القمشة والتصدير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104421 قيدت فى 

10-04-2017 برقم ايداع   13283 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 1-تم وضع الشركة 

تحت التصفية لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وقابلة  للتجديد بقرار من الجمعية 

العامة الغير العادية للشركة .

2- تمت الموافقة بالجماع على تعيين الساتذة / ليليان وليم شفيق , انجى ابراهيم

370 - رزليوت إيجيبت بي تي واي ليميتد Resolute Egypt PTY LTD   شركة سبق قيدها برقم    

107117 قيدت فى 03-07-2017 برقم ايداع   23138 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / حاتم هشام زكى عبد السلم مصفى الشركة - مدة التصفية سنة من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى

371 - ارينا للنشطة الرياضية SPORTS ARENA   شركة سبق قيدها برقم    109705 قيدت فى 

28-08-2017 برقم ايداع   31680 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده 11 شهر وتعيين / عمر جلل حسن هريدى - مصفى للشركة

372 - درة الشمال للستثمار العقارى و التنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    113795 قيدت فى 

10-12-2017 برقم ايداع   48445 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع 

على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / ياسر عيسى محمد  ابراهيم - مصفيا للشركة - 

28010060100391 - مصرى - الجيزة - على أن يكون ضمن مهامة 

1- وفاء ما على الشركة من ديون

373 - تيم فوود لدارة المطاعم Team food   شركة سبق قيدها برقم    120222 قيدت فى 2018-04-19 

برقم ايداع   18379 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين الستاذ / بيشوى عدلى دميان مصفيا للشركة -مصري الجنسية مواليد 28 /3 /1993

374 - حيانى و جمالى للتجارة والصناعة   شركة سبق قيدها برقم    122725 قيدت فى 08-07-2018 برقم 

ايداع   28939 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  نظرا )

للظروف القتصادية وضعف النشاط ( - تعيين المصفي وتحديد مهامة وصلحيتة واتعابة

قررت الجمعية العامة الغير عادية تعيين السيد / محمد يمان محمد صلح الدين حياني مصفي للشركة وتحديد 

صلحيتة كالتالي 

:

375 - بالم هايتس لدارة المنشأت الفندقيه و السياحية Palm Heights   شركة سبق قيدها برقم    123313 

قيدت فى 24-07-2018 برقم ايداع   31463 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين / احمد سمير محمود عبد الهادى - مصفى

376 - مالتى براندز للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    125857 قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع   

41636 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / 

اسلم حامد الشربينى حسن مصفيا للشركة - تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

377 - ديجيما للخدمات اللكترونيه DIJIMA   شركة سبق قيدها برقم    129254 قيدت فى 2018-12-24 

برقم ايداع   55057 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية مدة 18 شهرا تبدا 

من تاريخ المدة المنتهية المؤشر بها بالسجل التجارى

378 - اكسبرت تيتشرز اكاديمي       EXPERT TEACHERS ACADAMY   شركة سبق قيدها برقم    

129692 قيدت فى 03-01-2019 برقم ايداع   617 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ/ احمد عبدالواحد احمد عبدالواحد ) مصفى للشركة ( وتحديد مهامه 

كما يلى :
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379 - الدهب للكرتون   شركة سبق قيدها برقم    130572 قيدت فى 27-01-2019 برقم ايداع   3921 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية علي ان تكون مدة التصفية سنة 

تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري

 - تم تعيين السيد / أحمد محمود أحمد الحسيني مصفيا للشركة رقم قومى / 26208210101576

380 - مؤمن متولي ابراهيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    133294 قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع   

13792 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل توقف الشركة نهائيا  عن النشاط اعتبارا  من 1 / 8 

/ 2022 وتسليم البطاقة الضريبية لمأمورية الضرائب المختصة - وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / 

دينا سيد مهدى مصفي للشركة وتكون أعمال المصفى علي النحو التالي :

381 - قلب العاصمة للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم    134774 قيدت فى 30-04-2019 برقم ايداع   

19354 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين / 

محمد محمود حامد شريف - مصفى

382 - المحلة للتدريب المتعدد والستشارات   شركة سبق قيدها برقم    144351 قيدت فى 2019-12-25 

برقم ايداع   55178 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية , 

وتحديد مدة التصفية فى خلل سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى , وتعيين السيدة / هبه علء الدين السيد أبو 

عمو مصفية للشركة

383 - باطرفي للتجارة و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم    162541 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع   

9746 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

384 - قطوف للمقاولت العامة والحاق العماله   شركة سبق قيدها برقم    167778 قيدت فى 2021-06-22 

برقم ايداع   28418 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه وتعيين 

السيد/ محمد نشأت إبراهيم زعير مصفي ا للشركة وتحديد مهامه طبق للمادة 145 لقانون 159 وهي وفاء ما على 

الشركة من ديون 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح 

بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد

385 - كاويدما ويب Kawedma Web   شركة سبق قيدها برقم    171495 قيدت فى 31-08-2021 برقم 

ايداع   40098 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه 

وتعيين / سالم احمد الهجرسى قنديل - مصفى

386 - لس فرنتشر LAS FURNITURE   شركة سبق قيدها برقم    173089 قيدت فى 2021-09-27 

برقم ايداع   45189 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده 6 

شهور وتعيين / ايمن هشام عبد ا محروس - مصفى للشركة

387 - شركه كاتو للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    883 قيدت فى 11-12-1996 برقم ايداع   785 وفى 

تاريخ  27-08-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية

2-تعيين السيد / امين لبيب امين مواليد – 18 /03 /1953 رقم قومى 25303180100153 مصفيا  للشركة 

على ان يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : 1- وفاء ما على الشركة من 

ديون

388 - فور ويلز للتجاره Four Wheels For Trading  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    101179 

قيدت فى 18-01-2017 برقم ايداع   2214 وفى تاريخ  27-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو 

لتصفية الشركة تصفية نهائية

389 - لوجوس للطباعه LOGOS PRINTING   شركة سبق قيدها برقم    122576 قيدت فى 

02-07-2018 برقم ايداع   28199 وفى تاريخ  27-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو تصفية 

الشركة نهائيا وشطبها من السجل التجارى . ثانيا / اخلء مسئولية المصفى وبذلك يمحى القيد من السجل  التجارى

391 - اى زد للتسويق العقارى AZ Real Estate   شركة سبق قيدها برقم    158956 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع   48591 وفى تاريخ  27-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين الستاذ / شريف شحاته محمد الغزالى للشركة وعلى ان تكون مدة التصفية سته اشهر من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى مع مراعات وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول عقار - تمثيل 

الشركة امام
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392 - شركه المطورون العرب   شركة سبق قيدها برقم    1091 قيدت فى 25-07-1998 برقم ايداع   

3240 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للتصفية النهائية

393 - يوني فولت للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    5125 قيدت فى 07-05-2000 برقم ايداع   2322 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر  محو للتصفية النهائية

394 - شركة عالم الفن   شركة سبق قيدها برقم    52719 قيدت فى 03-07-2011 برقم ايداع   11864 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل استقالة السيد / على محمد عبد الوهاب المليجى المصفى - تعيين 

السيد / عادل محمد صبح عطية مصفيا للشركة بكافة الصلحيات السابقة وذلك اعتبارا من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى - بطاقة رقم قومى 26403060100239

395 - ايجاد للبرمجيات EJAD   شركة سبق قيدها برقم    74529 قيدت فى 12-06-2014 برقم ايداع   

14470 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه .

2- تعيين السيد/ هشام مهاب محمد ابراهيم شكري مصفي للشركة .

3- تحديد مدة التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير بالسجل

396 - الهليه للصحافه والطباعه والنشر   شركة سبق قيدها برقم    74620 قيدت فى 17-06-2014 برقم 

ايداع   14861 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد وضع الشركة تحت التصفية .

تحدد مدة التصفية  بـ 2 سنوات   إعتبارا  من تاريخ انتهاء المدة السابقة بالسجل التجارى - تعيين السيد / عبدالعظيم 

جمال الدين عبدالعظيم مصفي للشركه

397 - جلوبال بزنس للستشارات المالية واستشارات العمال والتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    

75288 قيدت فى 17-07-2014 برقم ايداع   17339 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى و الغرفة التجارى

398 - شركة باراجورو للدعايه و العلن PARAGURU )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    82481 

قيدت فى 04-05-2015 برقم ايداع   12516 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد كمال محمد الغر . مصفى للشركة وتحديد مدة تصفية بسنة من تاريخ 

التاشير فى السجل التجارى

399 - اوربن استيشن للستثمار السياحي urban station for touristic investme ش.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم    89966 قيدت فى 20-01-2016 برقم ايداع   2169 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه . مدة التصفيه ستة اشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . 

تعيين الستاذ / عمرو عبد المقصود محمد الزهيري وبحمل رقم قومي )26709110101837( مصفي للشركه 

أمام جميع الجهات المختصة للقيام بإنهاء إجراءات

400 - اوكتونيون للتجارة OQTONION   شركة سبق قيدها برقم    94649 قيدت فى 21-06-2016 برقم 

ايداع   19651 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين السيد / ايمن محمد رفعت ابراهيم )مصفي للشركة (

- تحديد مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية

4-تحديد مهام المصفي:-

ان يقوم بإعداد ميزانية التصفية -

-

401 - اشري نارتي للفنادق  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97322 قيدت فى 26-09-2016 برقم ايداع   

29439 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين السيد /احمد 

محمد السعيد عبد الجليل مصفي للشركه

New Vision Global Investment Group ) ( 402 - شركة نيو فيجن جلوبال انفستمنتس جروب

Nvgig    شركة سبق قيدها برقم    99812 قيدت فى 07-12-2016 برقم ايداع   39579 وفى تاريخ  

28-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية مدة 18 شهر تبدأ من تاريخ المدة المنتهية المؤشر بها 

بالسجل التجارى
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403 - ب. ك . للستثمار B.K. INVEST  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104481 قيدت فى 

11-04-2017 برقم ايداع   13506 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تفويض السيد / 

مجدي عبدالحليم محمد مصطفي العطفي  رقم قومي  / 26812082101678 ) المصفي ( في التعامل و التوقيع 

عن الشركة امام كافة البنوك  وكافة الجهات المتعاملة مع الشركة وفي فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع 

بالبنوك والفراج

404 - امباكت للتعليم IMPACT EDUCATION  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104482 قيدت فى 

11-04-2017 برقم ايداع   13507 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تفويض السيد / 

مجدي عبدالحليم محمد مصطفي العطفي  رقم قومي  / 26812082101678 ) المصفي ( في التعامل و التوقيع 

عن الشركة امام كافة البنوك وكافة الجهات المتعاملة مع الشركة وفي فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع  

بالبنوك والفراج

405 - ركائز الرائدة للستثمار الزراعي والنتاج الحيواني   شركة سبق قيدها برقم    117569 قيدت فى 

25-02-2018 برقم ايداع   8884 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده سنتين وتعيين / احمد السيد عبد الخالق - مصفى للشركة

406 - بيل للتسويق العقاري BELL FOR REAL ESTATE MARKETING   شركة سبق قيدها برقم    

117715 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع   9496 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل 

1-الموافقة على  وضع الشركة تحت التصفية  وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ التاشير في السجل التجاري وتعيين 

السيد/ اسماعيل خالد عبدالمنعم محمد - 28609282105977 - مصرى . مدير عام الشركة مصفي للشركة علي 

ان تكون مهامة - 2- وفاء ما علي

407 - كانتين بيروت CANTEEN BEIRUT   شركة سبق قيدها برقم    123768 قيدت فى 

05-08-2018 برقم ايداع   33298 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / بيشوى عدلى دميان مصفيا للشركة – مصري الجنسية مواليد 1993/3/28 برقم قومي 

. 29303280102492 :

408 - دلعين للمأكولت   شركة سبق قيدها برقم    125045 قيدت فى 16-09-2018 برقم ايداع   38449 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين السيد / بسام عبد 

الرحيم بكري باشا مصفي للشركه

409 - ذى سبلير للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    135544 قيدت فى 23-05-2019 برقم ايداع   

22268 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيده / 

اميره وجيه احمد مصفيه للشركه

433 - جى ام للنتاج الفنى GM Media Production )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    60396 قيدت 

فى 06-09-2012 برقم ايداع   18283 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مده 

التصفية لمده 3 سنوات من تاريخ 2021/1/26

434 - عبد الله احمد رجال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    62152 قيدت فى 26-11-2012 برقم ايداع   

24884 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محو شطب الشركة المذكورة من السجل التجارى

410 - ستيارStayr   شركة سبق قيدها برقم    138241 قيدت فى 05-08-2019 برقم ايداع   32725 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل أول :  وضع الشركة تحت التصفية. ثانيا : تعيين السيد / أحمد 

فهمي محمد عبدالعظيم – رقم قومي : 29208022403931 مصفيا للشركة وتفويضه بالتوقيع نيابة عن الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية كما يقوم المصفي بجميع العمال

411 - جيكس سبيس تكنولوجي          GEEKS SPACE TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم    

153842 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع   30955 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية وتحديد فترة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجاري  

.

412 - لكوزينا للغذيه و المشروبات la Cusina foods and beverages   شركة سبق قيدها برقم    

175165 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع   52085 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين السيد / اسلم احمد الحسيني الشعل مصفي للشركة
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413 - الشركه العصريه للنشاءات المعدنيه والمكانيكا مرجان اسحق مرجان حنا وشركاه 0   شركة سبق قيدها 

برقم    1937 قيدت فى 03-04-2001 برقم ايداع   135 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب 

السجل مد مدة التصفية طبقا للقواعد والتعليمات المعمول بها

414 - فاتن صلح الدين محمد كحيلو وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    14484 قيدت فى 2005-05-30 

برقم ايداع   6458 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك 

يتم محو القيد من السجل

415 - كابيتال فارما جروب للصناعات الدوائية   شركة سبق قيدها برقم    52107 قيدت فى 2011-05-31 

برقم ايداع   9317 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

416 - مارينو كابيتال للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    57252 قيدت فى 

18-03-2012 برقم ايداع   5861 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية  -  تعيين  امال المصلحي السيد العزب  مصفي للشركة

417 - الشركه المصرية المتقدمه للتنمية الزراعية و استصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم    77214 

قيدت فى 20-10-2014 برقم ايداع   24899 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة 

التصفية نظرا لنتهائها.

 وافقت الجمعية العامة بالجماع على مد مدة التصفية لمدة اربع سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى المرحلة 

الولى للتصفية وتجديد

418 - حمامى المتحدة للشحن و التصدير و التجارة   شركة سبق قيدها برقم    87640 قيدت فى 

08-11-2015 برقم ايداع   31825 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تقرر قيد الشركة من 

السجل التجارى

419 - شركة أمان الهندسية التجارية )الماسة(   شركة سبق قيدها برقم    97896 قيدت فى 2016-10-17 

برقم ايداع   31556 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية .  -

 تعيين السيد / وليد محمد محمود عبد ا ) مدير الشركة ( كمصفى للشركة رقم قومى 28101010104293

تحديد مهام المصفى وهى : -

1- عمل ميزانية للتصفية وحساب ناتج التصفية .

2- حساب جميع مستحقات الشركاء و

420 - ماسترمايندز لدارة المطاعم Master Minds )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    98102 قيدت فى 

24-10-2016 برقم ايداع   32499 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل إعتذار الستاذ/ 

مصطفى مهدى على شحات عن مهامه كمصفى للشركة وتعيين الستاذ/ أنطون ثروت نصحى جيد مصفى للشركة 

بدل عنه وتحديد مهامه.

القرار الثاني: 

مد مدة التصفية ستة سنوات أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء الفترة السابقة بتاريخ

421 - دريم هوم انتريور ديزاينDream Home Interior Design )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

101994 قيدت فى 09-02-2017 برقم ايداع   5120 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل 

يتم فسخ الشركة ومحو القيد من السجل التجارى

422 - بريما اوتو PRIMA AUTO   شركة سبق قيدها برقم    107321 قيدت فى 10-07-2017 برقم 

ايداع   24030 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه 

تعيين السيد / عادل كامل بيومي أحمد )مصفي للشركة ( 

جنسيته : مصري 

رقم قومي : 2590570100279 

مدة التصفية : 12شهر من تاريخ التأشير في السجل

423 - ايه اتش ام جروب للستثمار العقاري A.H.M GROUP   شركة سبق قيدها برقم    114147 قيدت 

فى 14-12-2017 برقم ايداع   49722 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية لعدم مزاولة النشاط
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424 - ديسكوفري للتطوير العمراني   شركة سبق قيدها برقم    147448 قيدت فى 24-02-2020 برقم ايداع   

8936 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه و تعيين السيد/ احمد 

النبوى على عبداللطيف مصفي للشركه

425 - اسيكل لعمال التشطيبات SCALE   شركة سبق قيدها برقم    153717 قيدت فى 2020-09-10 

برقم ايداع   30560 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد الشركة من السجل 

التجاري ومحو السجل التجارى

426 - ايجيبتوس للخدمات الهندسية          Egyptous Engeneering Technical Services   شركة 

سبق قيدها برقم    154388 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   32951 وفى تاريخ  29-08-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد /اسماعيل احمد حمزة البدرى )مصفي الشركة(

427 - الحلول الحديثة للتقنية الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    158195 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع   

46295 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين الستاذ / 

هشام هانى عبد السلم مصفى للشركه

428 - او اس تى ايه لصلح السيارات OSTA   شركة سبق قيدها برقم    160209 قيدت فى 

14-01-2021 برقم ايداع   2005 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية اعتبارا من 14 / 8 / 2022 قبل انقضاء أجلها - الموافقة على تعيين الستاذ / احمد عبد 

اللطيف السيد ابراهيم شكر رقم قومى 28010281402197 مصفيا  للشركة ونطاق مهمتة

429 - شركة التحاد العربى للثروة الداجنة   شركة سبق قيدها برقم    166426 قيدت فى 24-05-2021 برقم 

ايداع   22960 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه

 -تعيين السيد الستاذ / خالد سعيد عبد المجيد حجازى مصفى للشركة

430 - جيرا للتطوير العقاري

Jeera Properties   شركة سبق قيدها برقم    167067 قيدت فى 08-06-2021 برقم ايداع   25367 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل 

 وضع الشركه تحت التصفيه  و تعيين السيد / احمد محمد دندراوى طه  مصفي للشركه

431 - هاد جروب للتدريب والتنمية البشرية had group ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    45827 قيدت 

فى 18-05-2010 برقم ايداع   10719 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية 

عامين من تاريخ انتهاء التاشير السابق بالسجل التجارى

432 - وحش للهندسة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    51064 قيدت فى 27-03-2011 برقم ايداع   

5184 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / يوسف 

انور وحش - مصرى الجنسية - رقم قومى 24404060100491 -مصفيا للشركة - مدة التصفية سنة من تاريخ 

التاشير فى السجل

435 - بى . تى . اسB . T . S )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    66274 قيدت فى 15-05-2013 برقم 

ايداع   10963 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع علي مد مده التصفية 

لمده سنة

436 - فن الرؤية للتدريب و التصوير الفوتوغرافى ) AOS (  ART OF SEEING )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم    78178 قيدت فى 27-11-2014 برقم ايداع   28715 وفى تاريخ  30-08-2022   تم 

محو - شطب السجل النظر فى وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية .

وافق الحاضرون بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وذلك لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وذلك من تاريخ 

التأشير بالمصفى بالسجل التجارى للشركة واعتبار تاريخ

437 - المركز الطبى المصرى لتأخر النجاب   شركة سبق قيدها برقم    94474 قيدت فى 2016-06-14 

برقم ايداع   18967 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية النهائية

438 - اف ام 2 ابس FM 2APPS   شركة سبق قيدها برقم    109468 قيدت فى 10-09-2017 برقم ايداع   

32890 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية سنة ميلدية اخرى من تاريخ 

انتهاء مده التصفية السابقة فى 2022/2/9
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439 - ايجي سكاي تورز Egy Sky Tours   شركة سبق قيدها برقم    122149 قيدت فى 2018-06-13 

برقم ايداع   26367 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

440 - مساكن للتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم    128258 قيدت فى 02-12-2018 برقم ايداع   

51093 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة تصفية الشركة وهى سنة واحدة من 

تاريخ التأشير فى السجل التجاري وقابلة لتجديد لمدد اخرى

441 - أسيا لمهمات المن الصناعى   شركة سبق قيدها برقم    128814 قيدت فى 13-12-2018 برقم ايداع   

53182 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة لنتهاء والتصفية وبذلك يمحى القيد

442 - بروفشنال للنشاءات والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    130808 قيدت فى 31-01-2019 برقم 

ايداع   4683 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  وتعيين السيد 

شرقاوى احمد عبد العال وتحدد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

443 - شهرى للتمويل الستهلكى Shahry For Consumer Finance   شركة سبق قيدها برقم    

131261 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع   6331 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو للخروج من مظلة القانون 159 لسنه 1981 ودخول لقانون التمويل الستهلكى رقم 18 لسنه 2020

444 - ليجند Legend   شركة سبق قيدها برقم    141224 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع   44108 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تصفية الشركة

 - وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفي وتحديد اتعابه - 

تعيين السيد/ شريف عبدالستار طه عز العرب برقم قومى 27501021502171 القائم باعمال التصفية وتحديد 

اتعابه بمبلغ ألف جنية فقط

GRUP 7 INVESTMENT                  445 - شركه جروب 7 للستثمار و اداره الصول العقاريه

AND ASSETS MANAGEMENT   شركة سبق قيدها برقم    147654 قيدت فى 27-02-2020 برقم 

ايداع   9514 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

446 - الشركه المصريه لصناعه المحاكيات اللكترونيه EGY SIMS   شركة سبق قيدها برقم    149185 

قيدت فى 13-05-2020 برقم ايداع   14945 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمده 3 سنوات وتعيين / محمود عبد الحميد محمود - مصفى لشركة

447 - بترا للستشارات Petra Consultancy   شركة سبق قيدها برقم    159056 قيدت فى 

21-12-2020 برقم ايداع   48887 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركه 

تحت التصفية لمدة سنة تبداء من تاريخ التأشير بالسجل التجاري ثانيا : تعيين السيد / ماجد مهنى رزق ا سليمان 

وفاء ما على الشركة من ديون . - مصفي قانوني للشركه كما تم تحديد أختصاصاته علي النحو التالي :1.

448 - كيورى للشعة Curie Radiology   شركة سبق قيدها برقم    165316 قيدت فى 2021-04-21 

برقم ايداع   18900 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده 

سنة وتعيين / ماجد محمد صبرى عبد العزيز - مصفى للشركة

449 - تفصيلة Tafsila   شركة سبق قيدها برقم    168467 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع   30967 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذه / اشجان 

رجب عبد الحميد دسوقى  رقم قومي 27709040103806, مصفيا للشركة

450 - شركه كورتكس للخدمات والستشارات   شركة سبق قيدها برقم    16850 قيدت فى 2005-11-21 

برقم ايداع   15922 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

451 - السويدى للكابلت مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم    35809 قيدت فى 26-11-2008 برقم ايداع   

25072 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الفرع

452 - بيري للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    50952 قيدت فى 20-03-2011 برقم ايداع   

4703 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية بتاريخ 31 / 8 / 

2022 بموجب محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 26 / 7 / 2022 والمعتمدة من الهيئة بتاريخ 

2022 / 8 / 3

 - تعيين السيد / محمد سعد الدين عبد الحميد حامد مصفى للشركة
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453 - جن جاو جانج ZHENZHAO ZHANG و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم    67958 قيدت فى 

05-08-2013 برقم ايداع   17142 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة تصفية 

الشركة وهى سنة واحدة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وقابلة لتجدد لمدد اخرى

454 - اوسكار للتنميه والستثمار العقاري والسياحي   شركة سبق قيدها برقم    87612 قيدت فى 

08-11-2015 برقم ايداع   31718 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

455 - بيهونج لي و شركائه   شركة سبق قيدها برقم    108669 قيدت فى 14-08-2017 برقم ايداع   

29166 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة

456 - الشركه المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم    109721 قيدت فى 09-11-1996 برقم 

ايداع   18779 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية

457 - ديجيتاي إت لنظم المعلومات DIGITY IT   شركة سبق قيدها برقم    111014 قيدت فى 

22-10-2017 برقم ايداع   39406 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية -تعيين السيد / هشام حسين السيد علي مصفي للشركه

   MEDICATRONICS 458 - ميديكا ترونيكس لستيراد و تصدير و بيع و تاجير الدوات الطبية و الدوية

شركة سبق قيدها برقم    116078 قيدت فى 23-01-2018 برقم ايداع   3787 وفى تاريخ  2022-08-31   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنه قابله للتجديد وتعيين السيد / محمد كمال مصيلحى 

محمد خليل . مصفى الشركه . رقم قومى 28503041600231

459 - النقل السطورى للخدمات البترولية Legendary Transport LTC   شركة سبق قيدها برقم    

118963 قيدت فى 20-03-2018 برقم ايداع   13385 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / ابراهيم محمد ابراهيم خليل  مصفي للشركه

460 - سلتك لتوريد المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم    120189 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع   

18277 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية بعشر سنوات أخرى )مائة 

عشرون شهر ميلدي( تبدأ في 2020/1/19 وتنتهي في 2030/1/18 - التصديق على استمرار عمل المصفى 

الستاذ/ وليد محمد عز الدين احمد في عملة كمصفى للشركة

461 - أيجى جرافيك للتصميمات الهندسية EGY graphic   شركة سبق قيدها برقم    126445 قيدت فى 

18-10-2018 برقم ايداع   43915 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه - وتعيين السيد / محمود محمد عبدا عبدالجواد مصفيا للشركة علي ن تكون مده التصفيه سته اشهر

462 - نصيف متواضع نصيف يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    140047 قيدت فى 2019-09-23 

برقم ايداع   39796 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

المصفية كاترين سعيد وليم شكرى 29506220102301 - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

463 - فارمستا 

PHARMISTA   شركة سبق قيدها برقم    163405 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع   12405 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل قرر مالك الشركة وضع الشركة تحت التصفية والتوقف الكلي 

لجميع انشطة الشركة ومضي قدما في اجراءات التصفية الشركة و أصولها الثابتة وإنهاء كافة أعمالها

464 - كوانتوم للتطوير العقارى                      

QUANTUM DEVELOPMENTS   شركة سبق قيدها برقم    163697 قيدت فى 21-03-2021 برقم 

ايداع   13460 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركه تحت التصفية لمدة 

سنة تبداء من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . ثانيا : تعيين السيد / خالد سعيد مصطفى سليمان 

27702072103111- مصفي قانوني للشركه كما تم تحديد أختصاصاته علي النحو التالي .

465 - علء عنتر عبد الغنى خضر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    163746 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع   13666 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / اسلم محمد البدرى عبد الصبور مصري رقم قومى 29812192100155 مصفى للشركة 

- مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
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466 - البحراوى لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    166991 قيدت فى 06-06-2021 برقم 

ايداع   25217 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقة على السير في إجراءات 

تصيفة الشركة ووضع الشركة تحت التصفية. 2- الموافقة على تعيين السيد الستاذ/ محمد شكري عبدا عبدالحي 

- مصفي للشركة- رقم قومي 27805210103473 - مصري  3-  على أن يقوم المصفي بجميع العمال التي

467 - العش للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    180074 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع   4094 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . 

تعيين السيد/هبه سيد عبدالنعيم ) مصفى ( 

مدة التصفية 6 اشهر بتاريخ التأشير بالسجل
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رأس المال

1 - اويسيس جلوبال أنفستمنت               Oasis Global Investment شركة سبق قيدها برقم     

149158 قيدت فى 12-05-2020 برقم ايداع    14809وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  7,500,000.000

2 - ايهاب محمد شوقى حسين السخن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     154524 قيدت فى 27-09-2020 برقم 

ايداع    33383وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

3 - أى أم بى للتسويق اللكترونى                 AMB- E-Marketing 7 شركة سبق قيدها برقم     

158803 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    48016وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  20,000.000

4 - الموجات اليطاليه اي كلين I - CLEAN شركة سبق قيدها برقم     113535 قيدت فى 2017-12-03 

برقم ايداع    47410وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

5 - عز الدين مصطفى سيد نصر وشركاة شركة سبق قيدها برقم     118512 قيدت فى 12-03-2018 برقم 

ايداع    11963وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

6 - ناس تكستايل NAAS TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     142494 قيدت فى 18-11-2019 برقم 

ايداع    48691وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

7 - سمارت برنت لنظمة الطباعة SMART PRINT SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     146083 

قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع    4317وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

700,000.000

8 - فتحى فتحى السيد الرفاعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     58641 قيدت فى 28-05-2012 برقم ايداع    

11238وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

9 - وجيه يوسف عبد الرازق الدسوقي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     71688 قيدت فى 12-02-2014 برقم 

ايداع    3628وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - ابراهيم محمد مجدى حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94236 قيدت فى 05-06-2016 برقم ايداع    

17999وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

11 - د.سنت - مصر   Dr.Scent-Egypt شركة سبق قيدها برقم     137946 قيدت فى 29-07-2019 برقم 

ايداع    31522وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

12 - ايجيبشن فايبر جلس EGYPTIAN FIBER GLASS شركة سبق قيدها برقم     147924 قيدت فى 

03-03-2020 برقم ايداع    10431وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

13 - أى جايت أيجيبت للتجارة اللكترونيه Egate Egypt شركة سبق قيدها برقم     149366 قيدت فى 

21-05-2020 برقم ايداع    15742وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,050,000.000

14 - بلتينيوم للصناعات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     175840 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54350وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,600,000.000

15 - رضا عبده عبد المجيد عبد ا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     95314 قيدت فى 19-07-2016 برقم 

ايداع    22234وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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16 - المل سيرفس لعمال النظافة ومكافحة القوارض والحشرات EL Amal Servies شركة سبق قيدها برقم     

174672 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    50384وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  200,000.000

OIL WELL PETROLEUM  - 17 - شركة أويل ويل للخدمات البترولية حسين محمد عبد ا علي وشريكه

SERVICES O.W.S شركة سبق قيدها برقم     71797 قيدت فى 18-02-2014 برقم ايداع    4059وفى 

تاريخ  06-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

18 - مصطفى مصطفى بسطويسى رفاعى حبيب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63584 قيدت فى 

22-01-2013 برقم ايداع    1750وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000,000.000

19 - ميدل ايست تريد اند اكسبورت MIDDLE EAST TRADE AND EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

144238 قيدت فى 23-12-2019 برقم ايداع    54849وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  50,000.000

20 - أيلو ويز فارما ELOWISE شركة سبق قيدها برقم     174487 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    

49817وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

21 - فارما سلوشنز Pharma Solutions )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     59965 قيدت فى 

13-08-2012 برقم ايداع    16671وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

561,000.000

22 - شركة رابيسكان للخدمات مصر Rapiscan Services Egypt Llc شركة سبق قيدها برقم     

89986 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع    2230وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

23 - هابيس انترناشونال ليميتد للتصدير Habbis International Limited For Export شركة سبق قيدها 

برقم     125111 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    38730وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

24 - اوف ليت لتصميمات الضاءة - Of Light For Lighting Design شركة سبق قيدها برقم     

172464 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    43364وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  1,750,000.000

25 - عبدالدايم للحاصلت الزراعيه شركة سبق قيدها برقم     93059 قيدت فى 27-04-2016 برقم ايداع    

13889وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

26 - فورورد الهندسية للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     135644 قيدت فى 27-05-2019 برقم ايداع    

22570وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

27 - كيوت للمنسوجات القطنية شركة سبق قيدها برقم     138798 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

35110وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  168,000.000

28 - الصناع جروب للملبس الجاهزة والمنسوجات شركة سبق قيدها برقم     149799 قيدت فى 

16-06-2020 برقم ايداع    17465وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

29 - شركة ايكاتيرا تى ايجيبت  ekaterra Tea Egypt شركة سبق قيدها برقم     164551 قيدت فى 

05-04-2021 برقم ايداع    16284وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,240,000.000
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30 - شركه الفار التجاريه شركة سبق قيدها برقم     287715 قيدت فى 25-02-1995 برقم ايداع    2913

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000,000.000

31 - باور سوليوشنز Power Solutions شركة سبق قيدها برقم     44728 قيدت فى 18-03-2010 برقم 

ايداع    6004وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

32 - محمود فؤاد محمد محمد و شركاؤه شركة سبق قيدها برقم     85956 قيدت فى 03-09-2015 برقم ايداع    

24979وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  910,000.000

33 - نيو ستيب للتسويق العقارىNew Step شركة سبق قيدها برقم     134087 قيدت فى 2019-04-10 

برقم ايداع    16687وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000.000

34 - هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135431 قيدت فى 21-05-2019 برقم 

ايداع    21777وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

35 - محمود احمد علي حمزة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     164989 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    

17829وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

36 - بى اس ايه للستشارات والتدريب 

P.S.A شركة سبق قيدها برقم     167127 قيدت فى 09-06-2021 برقم ايداع    25627وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

37 - شريف مصطفى العفاص و شريكه شركة سبق قيدها برقم     88922 قيدت فى 20-12-2015 برقم ايداع    

36568وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

38 - مايتى فودز للتجارة العامه و التوزيع Mighty Foods شركة سبق قيدها برقم     115125 قيدت فى 

02-01-2018 برقم ايداع    391وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

39 - زين الشام للتصنيع شركة سبق قيدها برقم     119027 قيدت فى 21-03-2018 برقم ايداع    13706

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,400,000.000

40 - إم چى يونايتد إيجبت للمقاولت MJ United Egypt For Contracting شركة سبق قيدها برقم     

135810 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    23190وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  1,000,000.000

41 - جلوبال فينتشرز للستثمار العقارى    GLOBAL VENTURES FOR REAL ESTATE شركة 

سبق قيدها برقم     143517 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    52368وفى تاريخ  11-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

42 - سيرجى للمقاولت و التوريدات Surgy شركة سبق قيدها برقم     165531 قيدت فى 2021-04-27 

برقم ايداع    19831وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

Innotech for sale, trade , and supply of   43 - اينوتيك لبيع وتجارة وتوريد المستلزمات الطبية

medical supplies شركة سبق قيدها برقم     182838 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14638وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

44 - مجموعة الغذاء الدولية شركة سبق قيدها برقم     183179 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    

16164وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

45 - اشرف كمال جبره و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     108418 قيدت فى 07-08-2017 برقم ايداع    

28077وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

46 - شركاء التنمية للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     109434 قيدت فى 10-09-2017 برقم ايداع    

32771وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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47 - بريميم كامبنى للتجاره والتوريد شركة سبق قيدها برقم     109974 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع    

35160وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

48 - زويتس امبورت مصر ش.ذ.م.م Zoetis Import Egypt L.L.C شركة سبق قيدها برقم     124942 

قيدت فى 12-09-2018 برقم ايداع    38139وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

49 - داماك للمقاولت العامة DAMAC شركة سبق قيدها برقم     159902 قيدت فى 06-01-2021 برقم 

ايداع    832وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  350,000.000

50 - أمبر للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     170569 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    

37187وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

51 - لينا احمد عباد للمواد العطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات العطور والبخور

 والتصدير شركة سبق قيدها برقم     181391 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    9673وفى تاريخ  

14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  640,000.000

52 - شركة مركز إيزيس للخصوبة شركة سبق قيدها برقم     178898 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    

46وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  210,000.000

53 - شـركـة العبور للصناعات المعدنية والكهربائيه " تكنوميتال " )محمد شوقى حسين سليمان السخن وشركاه ( 

شركة سبق قيدها برقم     4660 قيدت فى 11-08-2003 برقم ايداع    870وفى تاريخ  16-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  900,000.000

54 - فيوجن للدعايه والعلن شركة سبق قيدها برقم     130627 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    

4050وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

55 - ايليت للفتات العلنية Elite شركة سبق قيدها برقم     175037 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع    

51564وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

56 - واي اند ام للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     181394 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    

9679وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

57 - شركه جي سي اس للتجاره والخدمات G.C.S. FOR TRADING AND SERVICES شركة سبق 

قيدها برقم     31951 قيدت فى 20-10-1997 برقم ايداع    5575وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  500,000.000

58 - تعديل اسم التجاري ليصبح / علء محمد صلح الدين محمد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     

79612 قيدت فى 21-01-2015 برقم ايداع    1857وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  300,000.000

59 - الفكار تكنولوجى AFKAR TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     90267 قيدت فى 

31-01-2016 برقم ايداع    3170وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

507,000.000

60 - افرست لللكترونيات Everest شركة سبق قيدها برقم     165102 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    

18202وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  504,000.000

61 - داتا ساينس Data Science )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79652 قيدت فى 2015-01-22 

برقم ايداع    1989وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  350,000.000

62 - مجموعة القلعه الزراعيه ـ بايو )ش ذ م م ( - Agro Castle Group - BIO شركة سبق قيدها برقم     

94388 قيدت فى 09-06-2016 برقم ايداع    18563وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  5,000,000.000
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63 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا     R.H.T.S شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40099وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

64 - سفن كييز العقارية شركة سبق قيدها برقم     158124 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع    46094

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

65 - هيثم محمد جمال عبد الغني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     179682 قيدت فى 16-01-2022 برقم 

ايداع    2692وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

66 - كلودى -راك ايجيبت KLUDI-RAK EGYPT شركة سبق قيدها برقم     149604 قيدت فى 

10-06-2020 برقم ايداع    16804وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

67 - نصر للمصاعد طاهر المغربي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1643 قيدت فى 11-10-1998 برقم 

ايداع    4816وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

68 - زياد على سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     41631 قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع    20794

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  36,000,000.000

69 - شريف محمد اشرف و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     51719 قيدت فى 10-05-2011 برقم ايداع    

10760وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

70 - حمدى سليم احمد سليم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     58194 قيدت فى 03-05-2012 برقم ايداع    

9403وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

71 - ابراهيم على سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     61014 قيدت فى 07-10-2012 برقم ايداع    

20695وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  22,000,000.000

72 - عتابى للتشييد والصناعة ATTABY CONSTRUCTION )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

97206 قيدت فى 21-09-2016 برقم ايداع    28981وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  25,000,000.000

73 - شيركس SHAREEX شركة سبق قيدها برقم     113809 قيدت فى 10-12-2017 برقم ايداع    

48515وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

74 - كونسومتى CONSOMITY شركة سبق قيدها برقم     124230 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    

35131وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

75 - محمد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     124605 قيدت فى 

30-08-2018 برقم ايداع    36601وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,500,000.000

76 - مودرن ايجبت للصناعات الحديدة شركة سبق قيدها برقم     124605 قيدت فى 30-08-2018 برقم ايداع    

36601وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

77 - كوردينتس للمساحة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     125402 قيدت فى 24-09-2018 برقم ايداع    

39831وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

78 - مطاعم شارع الحمرا شركة سبق قيدها برقم     175550 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    53300

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

79 - إم ايه كيه للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     176885 قيدت فى 29-11-2021 برقم ايداع    

57385وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000
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80 - أحمد محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181055 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

8162وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

81 - النسر الذهبى لخدمات النظافة شركة سبق قيدها برقم     87257 قيدت فى 26-10-2015 برقم ايداع    

30345وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

82 - مشاريع العزيزية للمقاولت والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     94936 قيدت فى 

29-06-2016 برقم ايداع    20707وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

83 - محمد شريف ابراهيم حامد محمد المنصوري وشريكية شركة سبق قيدها برقم     108901 قيدت فى 

21-08-2017 برقم ايداع    30209وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

84 - اولد سليمان للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     115478 قيدت فى 11-01-2018 برقم ايداع    

1685وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

85 - شركة لوكسير للحلويات شركة سبق قيدها برقم     147042 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع    

7543وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

86 - الرؤية آر للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     184113 قيدت فى 30-03-2022 برقم ايداع    

20387وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,020,000.000

87 - جلوبال فود اندستري Global Food Industry شركة سبق قيدها برقم     112384 قيدت فى 

07-11-2017 برقم ايداع    42992وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

88 - لندن فودز للغذية شركة سبق قيدها برقم     143610 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    52653

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,750,000.000

89 - صن ستول لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة Sun Stall شركة سبق قيدها برقم     148566 قيدت فى 

17-03-2020 برقم ايداع    12517وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,100,000.000

90 - المرائى للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     160010 قيدت فى 11-01-2021 برقم 

ايداع    1260وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000

91 - حجر القمر للملبس الجاهزة ) MOON STON ( شركة سبق قيدها برقم     181439 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    9971وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,050,000.000

92 - رام للضيافة RAM  HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     92218 قيدت فى 2016-03-31 

برقم ايداع    10907وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

93 - رامكو للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     113282 قيدت فى 27-11-2017 برقم ايداع    

46513وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

94 - بلستا الغذائية Blasta Foods شركة سبق قيدها برقم     118201 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع    

10959وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

95 - عبدالحميد عبدالعال احمد عبدالرحمن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     128648 قيدت فى 

10-12-2018 برقم ايداع    52610وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000,000.000
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96 - سكنة مصر SOKNA EGYPT شركة سبق قيدها برقم     130048 قيدت فى 14-01-2019 برقم 

ايداع    1859وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  490,000.000

97 - ذا جروسر للتوزيع )ذا جروسر( THE GROCER شركة سبق قيدها برقم     151191 قيدت فى 

16-07-2020 برقم ايداع    21633وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,050,000.000

98 - اون للصناعات والخدمات الغذائية  OWN Nutrition Production and Services L.L.C. شركة 

سبق قيدها برقم     137149 قيدت فى 08-07-2019 برقم ايداع    28194وفى تاريخ  27-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

99 - ميب تك للمقاولت العامة MEP TECH شركة سبق قيدها برقم     160610 قيدت فى 2021-01-21 

برقم ايداع    3315وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

100 - محمد ابراهيم مبروك يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30510 قيدت فى 20-02-2008 برقم 

ايداع    3734وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

101 - بارتمكس للكيماويات شركة سبق قيدها برقم     51087 قيدت فى 29-03-2011 برقم ايداع    5287

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

102 - التميز الكويتيه المصرية للخدمات التعليمية والمقاولت والستثمار العقاري وانشاء وادارة

المطاعم والشيفات شركة سبق قيدها برقم     114012 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49306وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

103 - ياسر احمد عبدالعال هارون وشريكته شركة سبق قيدها برقم     121415 قيدت فى 22-05-2018 برقم 

ايداع    23018وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  16,000,000.000

104 - )أي إي إس( للتوكيلت التجاريه IES شركة سبق قيدها برقم     146098 قيدت فى 2020-01-29 

برقم ايداع    4349وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

105 - باور بيلدرز للعمال الهندسية المتخصصة Power Builders شركة سبق قيدها برقم     158976 

قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48761وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

106 - عصام عبد الغفار عبد المنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     167383 قيدت فى 14-06-2021 برقم 

ايداع    26846وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

107 - انترناشيونال ار اس للتصدير شركة سبق قيدها برقم     120163 قيدت فى 18-04-2018 برقم ايداع    

18163وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

108 - أنبط جولد Anbat Gold شركة سبق قيدها برقم     182321 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    

12522وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

109 - اسكارا بيوس سفاري Scarabaus Safari شركة سبق قيدها برقم     184071 قيدت فى 

29-03-2022 برقم ايداع    20257وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000

110 - شركة السعودى للتوكيلت التجارية والعمومية S G شركة سبق قيدها برقم     47847 قيدت فى 

30-08-2010 برقم ايداع    19367وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,100,000.000

111 - ايمن محمد محمد عبده سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     141042 قيدت فى 2019-10-15 

برقم ايداع    43380وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000
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112 - محمد عاطف خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     147371 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    

8691وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

113 - شركه رافت محمود محمد وشركاه توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     14799 قيدت فى 

06-06-2005 برقم ايداع    6178وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

114 - محمد رشاد محمد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     67466 قيدت فى 09-07-2013 برقم ايداع    

15325وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

115 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,200,000.000
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العناوين

1 - اندماج شركه المل التجاريه الخارجيه وحسن احمد سليمان وشركاه فى شركة المل لدا مصر للتجارة 

الخارجية واصبح شركة المل للتجارة الخارجية شركة سبق قيدها برقم     6579 قيدت فى 20-02-2001 برقم 

ايداع    960وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

182  باب اللوق  التحرير  عابدين  القاهره

2 - المل للتجارة الخارجية شركة سبق قيدها برقم     6579 قيدت فى 01-06-2003 برقم ايداع    2495وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

3 - ايموكت EMOKT ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8823 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع    

3535وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الفرع في محطة دواجن 

بمجمع العبور قرية الدواويس مركز القصاصين

4 - ايموكت EMOKT ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8823 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع    

3535وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 12 ش نصر احمد 

ذكى - مدينة نصر - المنطقة الولى

5 - شركه المكتب البيضاوي للدراسات والبحاث شركة سبق قيدها برقم     11856 قيدت فى 2004-09-19 

برقم ايداع    8494وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 6 

عمارات الجبل الخضر الستثمارى - امتداد رمسيس 2

6 - شركه المكتب البيضاوي للدراسات والبحاث شركة سبق قيدها برقم     11856 قيدت فى 2004-09-19 

برقم ايداع    8494وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن 

في عقار رقم 35 شارع عبد الحميد عوض - مدينة نصر

7 - شركه المكتب البيضاوي للدراسات والبحاث شركة سبق قيدها برقم     11856 قيدت فى 2004-09-19 

برقم ايداع    8494وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة 

رقم 2 - الدور الرضى - العقار رقم 14 - ش جمال سالم

8 - دمج المصرف السلمى الدولى للستثمار والتنمية والبنك المصرى المتحد وبنك النيل فى المصرف المتحد 

على ان يحل المصرف المتحد محل البنوك الثلثه المشار اليها شركة سبق قيدها برقم     19319 قيدت فى 

21-06-2006 برقم ايداع    9116وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع : 12 شارع شمبليون -الزاريطة

9 - شركه عسل للثاث نصر حسين محمد مصطفي عسل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     51825 قيدت فى 

14-05-2019 برقم ايداع    1710208وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

10 - مودو دى فيتا للستيراد والتوكيلت التجارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70622 قيدت فى 

25-12-2013 برقم ايداع    28080وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - الوحدتين رقم 3و4)بدرون+ارضى+اول(بالقطعة122-بمشروع ليندا)طريق النصر(حى الملتقى 

العربى مساكن شيراتون قسم النزهة

11 - مودو دى فيتا للستيراد والتوكيلت التجارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70622 قيدت فى 

25-12-2013 برقم ايداع    28080وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 4 )بدرون+ارضى+اول(بالقطعة122- بمشروع ليندا)طريق النصر(حى الملتقى 

العربى مساكن شيراتون قسم النزهة
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12 - الزهرة الفريقية للتنمية و الستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم     78918 قيدت فى 2014-12-25 

برقم ايداع    31655وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا اضافه فرع بالعنوان / 

قطعة ارض الكائنة بمساحة 380.37 فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا

13 - اتش سى ال للتكنولوجيا مصر المحدودة HCL Technologies Egypt Ltd )ش.ذ.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     81246 قيدت فى 23-03-2015 برقم ايداع    8153وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركة ليصبح / مكتب رقم 2226 الدور 22 البرج الشمالى - ابراج 

النايل سيتى - كورنيش النيل

14 - دار العلم للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     82679 قيدت فى 09-08-2021 برقم ايداع    

36402وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان بيفرلى هيلز - 

سودك

15 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services شركة سبق قيدها برقم     82679 

قيدت فى 11-05-2015 برقم ايداع    13305وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الوحدة رقم 73 طريق مصر حلوان الزراعى

16 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services شركة سبق قيدها برقم     82679 

قيدت فى 11-05-2015 برقم ايداع    13305وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة غلق الفرع مشروع 15 خدمات كمبوند -بيفرلى هيلز سودك

17 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services شركة سبق قيدها برقم     82679 

قيدت فى 11-05-2015 برقم ايداع    13305وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الوحدة رقم 12 الدور الثانى -مول كارجو ) مركز تدريب ( .

18 - اشرف عبد المنعم احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     107050 قيدت فى 28-06-2017 برقم ايداع    

22805وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / المندره يملك / 

عاصم عبد السميع عبد الهادى

 - 19

شركة الفنار للتدريب BEACON FINTRAIN )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     109309 قيدت فى 

30-08-2017 برقم ايداع    32165وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الطابق السادس أعلى الرضى بالعقار رقم 75 /77 شارع 199 ـ دجله ـ المعادى ـ القاهرة

20 - الفنار للفنادق و السياحة شركة سبق قيدها برقم     114290 قيدت فى 18-12-2017 برقم ايداع    

50376وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع تقاطع شارع الحرية 

مع شارع كورنيش النيل حي غرب سوهاج - مدينة سوهاج

21 - جى ام سي للستشارات الهندسية GMC ENGINEERING CONSULTANCY شركة سبق قيدها 

برقم     114856 قيدت فى 27-12-2017 برقم ايداع    53451وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالعقار رقم 35 شارع عبد الحميد عوض - مدينة نصر

22 - ميجا باك MEGA PACK شركة سبق قيدها برقم     120316 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع    

18945وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان -  قطعه رقم67 - 

ب / ج - بلوك 30000 - تقسيم المحاجر - الحي الصناعي

23 - ميجا باك MEGA PACK شركة سبق قيدها برقم     120316 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع    

18945وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع - قطعه رقم67 - ب 

/ ج بلوك 30000 تقسيم المحاجر الحي الصناعي

24 - شركه المكتب البيضاوي للدراسات والبحاث شركة سبق قيدها برقم     125412 قيدت فى 

08-08-2019 برقم ايداع    33498وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور الرضى - العقار رقم 14 - ش جمال سالم
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25 - شركه المكتب البيضاوي للدراسات والبحاث شركة سبق قيدها برقم     125412 قيدت فى 

08-08-2019 برقم ايداع    33497وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور الرضى - العقار رقم 14 - ش جمال سالم

26 - شركة المكتب البيضاوى للدراسات و البحاث شركة سبق قيدها برقم     125412 قيدت فى 

24-09-2018 برقم ايداع    39845وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

27 - تو بى دنتال لتجاره الجهزه و المستلزمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     132157 قيدت فى 

28-02-2019 برقم ايداع    9821وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان شقة 45 عمارة رقم 7/ ش سرايا المنيل - المنيل -

28 - الصياد للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     139069 قيدت فى 01-09-2019 برقم ايداع    

36009وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ المادى وهو 

توضيح أرقام المحلت لتكون محل رقمى ) 9, 10 ( 1 شارع ابراهيم خليل – حسن الكبر

29 - شركه مركز معلومات مصر ش م م EGYPT CYBER CENTER شركة سبق قيدها برقم     

140020 قيدت فى 11-03-2001 برقم ايداع    2439وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء فرع الشركة بالعنوان / 13 شارع النهضة - الدقى

30 - اويسيس جلوبال أنفستمنت               Oasis Global Investment شركة سبق قيدها برقم     

149158 قيدت فى 12-05-2020 برقم ايداع    14809وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الشقة رقم 3 الكائنة بالدور الثالث فوق الرضي - بالعقار رقم 20 شارع أمين زكي

31 - سبينتا لعلوم الزراعة SAPIENTIA AGRO SCIENCE شركة سبق قيدها برقم     150520 قيدت 

فى 05-07-2020 برقم ايداع    19688وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم D-1-3 - مركز اجرورا كوميرشال كومبليكس - التجمع الخامس

32 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الدور الرضى بالعقار رقم 86 شارع اسماء فهمى - قسم مدينة نصر اول

33 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 34 

ش عبد ا العربى الحر السابع - قسم مدينة نصر اول

34 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الدور الرضى عماره 19 سابقا - )23 ا حاليا ( محل رقم 2 شارع المعهد الشتراكى - شارع 

الحجاز

35 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / رقم 257 شارع شبرا ناحية منية السيرج - حوض على باشا شريف

36 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 28 شارع 9 بالمقطم قطعة رقم 391 منطقة ) د ( - شياخة المقطم

37 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / عمارة رقم 5 عمارات القوات المسلحة جسر السويس
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38 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / قطعة رقم 3 من مشروع الضم 2/3/4 تقسيم جمعية الرقابة الدارية - زهراء المعادى ) مشروع 

كريستال بلزا (

39 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / المحل الدور الرضى عمارة )31 ( من تقسيم قطعة )4( ارض الستثمار - الطريق الدائرى 

القطامية - بجوار كارفور

40 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتاح الفرع / 47 ا من 40 ب شارع شريف و يحمل رقم 76 حالى - 67سابق شارع راغب - 40 شارع شريف 

47من  شارع راغب 40 عوايد شارع شريف و يحمل 65 حالى - 54 سابق شارع شريف

41 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع / )AVENUE-MALL( - )رقم الوحدة BB-G7-1 ( - المتداد الشمالى الصناعية بلوك 12001

42 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 74 ب شارع العباسية - شياخة بين الجناين

43 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 9110 -شارع 9 المقطم

44 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / البدروم العلوى - 45 - ل شارع الشطر السادس - ميدان الجزائر

45 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 108 ش الشهيد احمد عصمت

46 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / المحل رقم 86 بدور البدروم و الكائن بالمول التجارى بانوراما مول الشروق

47 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / محل  الدور الرضى عمارة رقم  المنطقة الثانية مشروع اسكان مصر الجديدة

48 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 7 شارع عبد الحميد بدوى

49 - اعمل بزنس للغذية والمشروبات )هيلثى أند تيستى( شركة سبق قيدها برقم     150791 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    20338وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / 3 شارع النصر مساكن شيراتون
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50 - اركو ستون للتجارة والصناعة شركة سبق قيدها برقم     152825 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    

27535وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه 13 طريق 

الوتوستراد - ارض المعارض الجديدة - بجوار مدخل بدر الليثي - شق الثعبان - طرة - المعادي

51 - جراند اوشنز لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     154921 قيدت فى 04-10-2020 برقم ايداع    

34621وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة وهو فندق 

كارولين كريون و الكائن في 49 شارع سوريا المهندسين الجيزة

52 - ستارت هومز للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     155095 قيدت فى 06-10-2020 برقم ايداع    

35195وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  مكتب رقم 5 - 

بالمركز الدارى بالدور الرضى - مدينة الرحاب

53 - هاربر لدارة المشروعات Harbour Management  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     159271 

قيدت فى 24-12-2020 برقم ايداع    49721وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - - 259 شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

54 - تومنا للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم     160346 قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع    

2405وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع مزرعه 100 فدان )فقط 

مائة فدان( من المساحة الجمالية بالكيلو 92 طريق اسيوط الغربي - الحامدية - فلمشاة اطسا

55 - ان واى اتش إى للستشارات الهندسية NYHE شركة سبق قيدها برقم     160908 قيدت فى 

27-01-2021 برقم ايداع    4318وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 151 - ش 27 - التجمع الخامس

56 - استراتيجى جروب للصناعات المتخصصة )اس جى( شركة سبق قيدها برقم     162532 قيدت فى 

01-03-2021 برقم ايداع    9732وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع المصنع المقام علي قطعه الرض رقم 13 الكائنة بالمنطقه الصناعية )AS( بمدينة العاشر من 

رمضان

57 - محمود اسماعيل محمد مصطفى خليفه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162712 قيدت فى 

02-03-2021 برقم ايداع    10212وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - قطعه رقم 20 بلوك C4 مجمع سى بى سى الصناعى - بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة - 

بمنطقة المطورين

58 - بي اف جي فارما B.F.G Pharma شركة سبق قيدها برقم     163526 قيدت فى 17-03-2021 برقم 

ايداع    12926وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 

89 مكرر شارع بورسعيد - الميرية - القاهرة

59 - بى اف جى فارما شركة سبق قيدها برقم     163526 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    49883

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

60 - محمد براء زين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     166055 قيدت فى 17-05-2021 برقم ايداع    

21639وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع مصطفى النحاس 

مشروع التعاونيات 2064

61 - جرين دراجستور الطبية Green Drugstore شركة سبق قيدها برقم     167845 قيدت فى 

22-06-2021 برقم ايداع    28643وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الشقة رقم 10 - بالدور الثالث فوق الرضى علوى بدروم والكائنة ضمن وحدات العقار رقم 10 

شارع الشواربى باشا شياخة باب اللوق
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International Psychotherapists  62 - إنترناشونال سيكوثيربست فيدريشن -امريكان بورد

Federation-American Board شركة سبق قيدها برقم     173815 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    

47715وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 38 شارع إيران - شقه 2 بالدور 

الرضى - الدقى -

63 - بيوريستا الدولية للداره Purista Management International شركة سبق قيدها برقم     

177145 قيدت فى 02-12-2021 برقم ايداع    58345وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة الرض الواقعة مابين ارض جامعة القاهرة ومدخل محور جمال عبد 

الناصر - بوصله دهشور الشمالية بالممشى السياحى بمدينة 6 اكتوبر - محافظة الجيزة

64 - امير وجيه كى جى جى للنشاءات والتوريدات Amir Wajih KGG شركة سبق قيدها برقم     

178720 قيدت فى 29-12-2021 برقم ايداع    63960وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 31 شارع جامعة الدول العربية - المكتب رقم 26 - المهندسين - الجيزة وبذلك ينقل المقر الي 

استثمار اكتوبر

65 - ايليا جروب للصناعة والمقاولت Elia Group شركة سبق قيدها برقم     179313 قيدت فى 

10-01-2022 برقم ايداع    1513وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع القطعه رقم ك10 - المنطقه الصناعية A2 امام مصنع الزنوكي بمدينة العاشر من رمضان

66 - ميدفالي للخدمات الطبية MEDVALLEY شركة سبق قيدها برقم     183053 قيدت فى 2022-03-13 

برقم ايداع    15588وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مركز طبى و 

علجى بالعنوان الوحدة UB-04 بمساحة 01053 متر مربع  بالطابق السفلى بالمركز التجارى السياحى الترفيهى 

) مول لنوفافيستا – جاردن 8 ( و الكائن بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الول -القاهرة الجديدة – القاهرة

67 - هيوستن للستثمار السياحي Houston Tourism Investment شركة سبق قيدها برقم     186607 

قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    28465وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا شقة بشارع طراد النيل - مركز نقاده - الخطارة-

68 - محمد محمد وجيه البوشي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     191186 قيدت فى 25-04-2021 برقم 

ايداع    1382وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم DF03-بالدور 

الول -الكائن بالمبني D-بالمركز التجاري الرحاب GATE WAY وبذلك يتم نقل القيد من استثمار العاشر 

لستثمار القاهرة

69 - ماك ستون MAK STONE شركة سبق قيدها برقم     191630 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

2796وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 10-قسم النزهة-شارع 

أحمد النجار - مصر الجديدة   –القاهرة .

تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة

70 - سوبر تكس  ستيشنري  )محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه ( شركة سبق قيدها برقم     296059 قيدت 

فى 11-06-1996 برقم ايداع    8979وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع الكائن بالقطعه رقم 16 المنطقه الصناعية  A1  بالعاشر من رمضان

71 - سوبر تكس  ستيشنري  )محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه ( شركة سبق قيدها برقم     296059 قيدت 

فى 11-06-1996 برقم ايداع    8979وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

غلق الفرع الكائن مقره في العبور رقم 18بلوك 13013 المنطقة الصناعية - مدينة العبور

72 - اوربت تورز شركة سبق قيدها برقم     305471 قيدت فى 21-06-1997 برقم ايداع    12133وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 6 - الدور الول - 

العقار رقم 7 - ش قولة متفرع من ميدان عابدين
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73 - اوربت تورز شركة سبق قيدها برقم     305471 قيدت فى 21-06-1997 برقم ايداع    12133وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء تعديل العنوان - محل B5 - فيفا مول - 

الدور الثانى - طريق السلم

74 - حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3222 قيدت فى 24-06-2002 برقم ايداع    

462وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع الكائن بالعنوان : الوحدة 

MC2) 30 ( رقم 208 مشروع الكمال سنتر - مركز المدينة - قطعه

75 - ستاركو باك شركة سبق قيدها برقم     3222 قيدت فى 24-06-2002 برقم ايداع    462وفى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع الكائن بالعنوان : الوحدة رقم 208 مشروع 

MC2) 30 ( الكمال سنتر - مركز المدينة - قطعه

76 - شركة اللدائن الحديثة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5774 قيدت فى 10-10-2004 برقم ايداع    

1555وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 ش الطحاوى - 

منشية البكرى

77 - انتر موف ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     50611 قيدت فى 23-02-2011 برقم ايداع    

3180وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي : المبنى 

المقام على قطعة الرض 

رقم 29 , 30 , 31, 33, 35  بحوض الجبل الغربى رقم 10 خارج زمام أبو رواش  طريق مصر اسكندرية 

الصحراوي وبذلك يتم نقل القيد

78 - اضافة لحلول التصالت ش م م شركة سبق قيدها برقم     52598 قيدت فى 26-06-2011 برقم ايداع    

11359وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 3 - 

الدور الثالث - عمارة ) 1 / ح ( ناصية ش احمد عبد العزيز مع ش الدكتور امين - تقسيم اللسلكى - المعادى 

الجديدة

79 - درايف لتجارة السيارات )درايف ( شركة سبق قيدها برقم     54506 قيدت فى 17-10-2011 برقم ايداع    

19662وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مكتب ادارى بالعقار 456 

طريق الحرية رشدى

80 - جلوبال ماسترز للتجارة دافنشى كوتشينى ش م م شركة سبق قيدها برقم     69703 قيدت فى 

19-11-2013 برقم ايداع    24508وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

A اغلق الفرع - المركز التجارى قطامية داون تاون بشارع التسعين - قطعة

81 - أى إن سى إيهI N C A )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74649 قيدت فى 18-06-2014 برقم 

ايداع    14968وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتاح الفرع الوحدة رقم 

)AY-214( بالدور الرضي الكائن بالمركز التجاري )اركان 2( بمحور كريزي ووتر - مدينة الشيخ زايد

82 - محمد ماهر رضا الشعار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     75050 قيدت فى 07-07-2014 برقم ايداع    

16307وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة رقم 137 أ بالمنطقة 

الصناعية الولي -

83 - شركة يونى ايجبتUni Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80898 قيدت فى 2015-03-10 

برقم ايداع    6701وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع المصنع 

المقام علي قطعه رقم 249 نموذج أ المنطقه الجنوبية 6 مليون متر مربع - مدينة العاشر من رمضان - المنطقه 

الصناعية

84 - شركة يونى ايجبتUni Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80898 قيدت فى 2015-03-10 

برقم ايداع    6701وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب بالدور الثانى 

بالعقار رقم 1 ش مصطفى رفعت -النزهه -
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85 - ايجيبت سفن ستار للتجارة والستيراد والتصدير  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     85119 قيدت فى 

03-08-2015 برقم ايداع    21603وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 

ش محمد ابو ستيت من ش المدينة المنورة

86 - رانا عادل انور وشريكها شركة سبق قيدها برقم     103707 قيدت فى 22-03-2017 برقم ايداع    

10690وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - ش المنشية 

الجديدة

87 - ال نايل ستيل للتجارة والتوزيع AL NAYEL STEEL TRADING & DISTRIBUTION شركة 

سبق قيدها برقم     119216 قيدت فى 26-03-2018 برقم ايداع    14395وفى تاريخ  02-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الول 7573 - الحى السادس الهضبة الوسطى

88 - ليف للتجهيزات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     125614 قيدت فى 27-09-2018 برقم ايداع    

40696وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شقة رقم 17 بالدور السادس برج 

جيهان الطبى -الكائن ناصية شارع الهنداوى مع شارع منتصر

89 - شيرا فارما للمستحضرات الطبية CIRA Pharma Pharmaceuticals شركة سبق قيدها برقم     

126080 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع    42508وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح /

عقار رقم 56 ش حسن المامون

90 - جفتك للتجارة و التصدير JFTK FOR TRADING & EXPORTING شركة سبق قيدها برقم     

130830 قيدت فى 31-01-2019 برقم ايداع    4732وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 13 معز الدولة - متفرع من مكرم عبيد

91 - سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية شركة سبق قيدها برقم     135953 قيدت فى 2019-06-03 

برقم ايداع    23679وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 

شارع احمد شاكر

92 - كواليتى للخدمات والتموين Quality Catering Services شركة سبق قيدها برقم     137393 قيدت 

فى 14-07-2019 برقم ايداع    29241وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح افتتاح الفرع / منطقه الضبعه امام قرية هيسندا

93 - انجاز للدفع اللكتروني  Engaz OnPay شركة سبق قيدها برقم     139595 قيدت فى 2019-09-15 

برقم ايداع    38146وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5/ 10- شارع 

الشيخ كامل خضر حي السفارات – مدينة نصر  - القاهرة

94 - دواجن الزاد الطيب  CHICKEN ELZAD ELTAIB شركة سبق قيدها برقم     142015 قيدت فى 

05-11-2019 برقم ايداع    46858وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 

شارع 11 /12 - التجمع الول -القاهرة الجديدة -

95 - دواجن الزاد الطيب  CHICKEN ELZAD ELTAIB شركة سبق قيدها برقم     142015 قيدت فى 

05-11-2019 برقم ايداع    46858وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

قطعة  الرض  الزراعية   رقم 3 ) أ / ج / ه ( والبالغ مساحتها 30 فدان  الكائنة  بغرب  طريق   مصر/  

اسكندرية الصحراوى   خارج الزمام  بناحية  فرع 20

96 - اس بي ار للملبس الجاهزة SPR شركة سبق قيدها برقم     143502 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    52227وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - محل رقم 

58 بمول الرحاب 2 مدينه الرحاب

97 - تايتن لخدمات النقل شركة سبق قيدها برقم     151974 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع    24387

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع متحف المنيل ـ القاهرة ـ شقة 17
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98 - يوسف يحيى محمد احمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     151980 قيدت فى 09-08-2020 برقم 

ايداع    24393وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة 185/6 – محور 

الصناعية السابعة – مدينة السادات – المنوفية(

99 - تيكمان للمعدات الثقيله ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156364 قيدت فى 01-11-2020 برقم ايداع    

39643وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة رقم 2 جمعيه 

مصر الجديدة للسكان - عند علمة الكيلو 28.5 ايسر طريق مصر اسماعيلية الصحراوى

100 - أم أن جي للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     166758 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع    

24278وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : محل رقم 16- 

الدور الرضي - مول وان جولدن سكوير – نهاية شارع التسعين – ميدان النافورة – بجوار نادي رويال الرياض 

– القاهرة الجديدة

101 - احمد على عبد المجيد سليم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     167065 قيدت فى 08-06-2021 برقم 

ايداع    25365وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة رقم )2( – محور 

المنطقة الصناعية السابعة – مدينة السادات – المنوفية(

102 - سولر يونيفرس لتنميه القدرات 

SOLAR UNIVERSE شركة سبق قيدها برقم     170833 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    

38086وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 86 شارع عباس العقاد

103 - ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم     179316 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية عقار ملكة والكائن بشارع المروة 

حي الزعفران بجوار مصنع المدينة المنورة للبلستك وتعيين السيدة / هدير محب عبد الجليل حامد درويش مديره 

للفرع رقم قومي 29505011213786

104 - ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم     179316 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مكتب رقم 3 الكائن في 33 ب 

محمد علي المسمى حاليا  شارع فوزي معاز وتعيين السيدة / مهرائيل بدر فوزي سعد مديره للفرع رقم قومي 

29707100101721

105 - دمشق القاهرة لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     180607 قيدت فى 02-02-2022 برقم ايداع    

6050وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل بالدور الرضي 

الكائن بالعقار رقم 6 شارع ابو العتاهية سابقا - حاليا بن سعيد الغرناطي امتداد شارع عباس العقاد قسم مدينة نصر

 Roaya for business projects management  106 - شركة رؤية لدارة المشروعات التجارية

شركة سبق قيدها برقم     181337 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    9404وفى تاريخ  2022-08-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع المحل رقم 12 - الدور الرضي - مول كابيتال بلزا - 

القطعه رقم 2 - مركز الحي السادس - مدينة العبور

 Roaya for business projects management  107 - شركة رؤية لدارة المشروعات التجارية

شركة سبق قيدها برقم     181337 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    9404وفى تاريخ  2022-08-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الرضي محل رقم 5 - العقار رقم 9 - عمارات مركز 

المدينة الول

 Roaya for business projects management  108 - شركة رؤية لدارة المشروعات التجارية

شركة سبق قيدها برقم     181337 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    9404وفى تاريخ  2022-08-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم G53-G52 الدور الرضي و الول - بلوك 2 

- السوق التجاري كرافت زون CRAFT ZON بمشروع مدينتي
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 Roaya for business projects management  109 - شركة رؤية لدارة المشروعات التجارية

شركة سبق قيدها برقم     181337 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    9404وفى تاريخ  2022-08-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم B97 - منطقه السوق التجاري الشرقي - مدينة 

الرحاب - القاهرة الجديدة

110 - بيتيج لدارة المطاعم Biteg For Restaurant Management شركة سبق قيدها برقم     

187464 قيدت فى 30-05-2022 برقم ايداع    32854وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 135 - نموذج 4 - قطاع B بالسوق الشرقى - مدينة الرحاب

111 - اندماج شركة المجموعة الدولية للستثمار العقاري وادارة الفنادق والمطاعم سيدكو ش م م في شركة 

المجموعة الدولية لتجارة المواد الغذائيه اوسكار جراند استورز ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     293631 قيدت 

فى 17-01-1996 برقم ايداع    976وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع الكائن وحدة تجارية رقم )A/-1/01( بالدور )البدروم العلوي( بمياحة داخلية 3000 متر مربع - 

القطعه رقم 1 الحي السابع - التوسعات الشرقيه

112 - شركه نهضه مصر للستثمار والتنميه التعليميه - Renaissance - Egypt شركة سبق قيدها برقم     

294175 قيدت فى 27-02-1996 برقم ايداع    2755وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنون مدرسة نهضة مصر الدولية )رينيسانس انترناشيونال ايجيبت( - شارع مكرم 

عبيد مجاورة ك2 الحي الثاني - مدينة الشروق

113 - طابا للصناعات الكيماويه  اسماعيل محمد محمد تعيلب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1644 قيدت 

فى 08-03-1998 برقم ايداع    172وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

114 - رامسكو للتشييد و القرى البيئية شركة سبق قيدها برقم     4295 قيدت فى 30-11-1999 برقم ايداع    

6691وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بالعنوان / ك 4.5 

عز الدين - السماعيلية وتعيين / سيد عبد المنعم سيد حسين - مدير للفرع

115 - جانج تيانج شين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13741 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    

4668وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محل بمساحة 120م2 اسفل برج 

السعيطي- شارع السكة الجديدة

116 - جانج تيانج شين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13741 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    

4668وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المحل الكائن بالقنادلة قبلي

117 - جانج تيانج شين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13741 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    

4668وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر المحل الكائن بشارع المرور- نجع 

الخطباء

118 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     18459 قيدت فى 16-04-2006 برقم 

ايداع    5002وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الحل رقم 

046-0 كايروفيستيفال سيتى مول - التجمع الخامس

119 - ماكينزى لستشارات العمال      mckinsey Business consultancy شركة سبق قيدها برقم     

25471 قيدت فى 28-06-2007 برقم ايداع    12684وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكاتب AF5-AF6-AF7-AF8 الطابق الول مبنى رقم A  من مشروع 

5A التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

120 - ليدز للمقاولت العمومية LEEDS General Contracting شركة سبق قيدها برقم     41436 

قيدت فى 05-10-2009 برقم ايداع    20127وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنون ليصبح الدور الخامس - مبني رقم )1( – مول بارك ستريت  – قطعه رقم 17 – محور 

كريزى ووتر – الحي الول
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121 - شركه عسل للثاث نصر حسين محمد مصطفي عسل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     51825 قيدت 

فى 02-12-2001 برقم ايداع    4001وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء القاهرة - مدينة العبور - بالسور الخارجي لمدينه ملهي جيرولند أيسر  طريق القاهرة السماعيلية - اول 

)W( 73 , 72 , 71 , 70 , 69 , 68 , 67 مدخل العبور - المحلت ارقام

122 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     53030 

قيدت فى 18-07-2011 برقم ايداع    13134وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اضافه فرع بالعنوان / فندق هيلتون الزمالك ريزدنس مصر بالعنوان 21 شارع محمد مظهر - الزمالك - 

قصر النيل - القاهرة

123 - شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم     58236 قيدت فى 07-05-2012 برقم ايداع    9606

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - اداري بفيل رقم 109 الكائنة 

محلية 6 الحي الول -

124 - مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم     58236 قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع    1992385وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

125 - كوم ريك للبرمجيات COM - REC SOLUTIONS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68532 

قيدت فى 10-09-2013 برقم ايداع    19390وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - مبنى رقم ) 41 ( - هليوبوليس جاردنز - الدور الول - شيراتون

126 - كونسبت كونتراكتينج Concept Contracting )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76501 قيدت 

فى 16-09-2014 برقم ايداع    22097وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم 2 - الطابق الول فوق الرضى على يمين الصاعد - العقار رقم ) 1 ( ) س ( مربع 

1258 ز - مساكن شيراتون

127 - سيتي لين للتطوير العقاري ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     81607 قيدت فى 02-04-2015 برقم 

ايداع    9599وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرفتين بالشقة رقم 1 

بالدور الرابع بالعقار رقم )3( شارع عثمان بن عفان – المهندسين .

128 - باريس للعطور شركة سبق قيدها برقم     82228 قيدت فى 26-04-2015 برقم ايداع    11752وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب ومحو الفرع - محل رقم 5 بالدور 

الرضى بالعقار رقم 113 شارع شبرا ناحية شارع يلبغا قسم روض الفرج

129 - باريس للعطور شركة سبق قيدها برقم     82228 قيدت فى 26-04-2015 برقم ايداع    11752وفى 

  I 49 / J 49  تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب ومحو الفرع -المحل رقم

الكائن بالدور الرضي بالمركز التجارى بورتو كايرو -القاهرة الجديدة -

130 - إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     90535 قيدت فى 

09-02-2016 برقم ايداع    4254وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن بالعنوان كاريبو كافيه CARIBOU بالوحدة رقم G1 بالمنشاه السياحية )معادي جاردن( - 

بالعقار رقم 13 شارع 18 - سرايات المعادي

131 - إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     90535 قيدت فى 

09-02-2016 برقم ايداع    4254وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

فرع  كاريبو كافييه CARIBOU الوحدة رقم G089-090  و الوحدة رقم FBTS101 - الكائنة بالطابق الول 

- مول مصر - مقابل النتاج العلمي -

132 - انفستمنت جيت للتطوير و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     106904 قيدت فى 

20-06-2017 برقم ايداع    22220وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع
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133 - ام عزام للصناعات الهندسية   M Azzam engineering industries شركة سبق قيدها برقم     

115800 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    2910وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة رقم 625 بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية - العين السخنة بالتجمع الثالث - القاهرة الجديدة - القاهرة

134 - الرضا مصر للمعدات الصناعية و إطفاء الحريق و السلمة شركة سبق قيدها برقم     120573 قيدت فى 

02-05-2018 برقم ايداع    19862وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عمارة رقم 11و/5 الدور الول تقسيم اللسلكى شارع المنشاوى البساتين – القاهرة

135 - عالم السيجار The world of cigars شركة سبق قيدها برقم     120996 قيدت فى 2018-05-13 

برقم ايداع    21431وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعنوان التالي /  الفراغات BG45 , BG46 بصاله الوصول داخل الدائرة الجمركية  بمبني الركاب رقم 2

136 - عالم السيجار The world of cigars شركة سبق قيدها برقم     120996 قيدت فى 2018-05-13 

برقم ايداع    21431وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعنةان التالي / الغرفه رقم )555/2/772( بفنجر F بكونكورس الوصول داخل الدائرة الجمركية بمبني الركاب 

رقم 3

137 - عالم السيجار The world of cigars شركة سبق قيدها برقم     120996 قيدت فى 2018-05-13 

برقم ايداع    21431وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعنوان التالي / الفراغ رقم 72 مبني B بصالة السفر داخل الدائرة الجمركية بمبني الركاب رقم 2

138 - كورتكس انترناشونال CORTEX INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     123307 قيدت 

فى 24-07-2018 برقم ايداع    31448وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم ) 601 ( بالدور السابع فوق البدروم والرضى بالعقار 31 شارع عمر بكير

139 - وينفاي WINFI شركة سبق قيدها برقم     124767 قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع    37349

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالعقار رقم 13 - 

عبد ا دراز ارض الجولف - مدينة نصر اول

140 - امون للتعدين و التصنيع شركة سبق قيدها برقم     124774 قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع    

37309وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة رقم 

12 ش المحولت عرب ابو ساعد - الصف - الجيزة

141 - تعديل السم  كيري ايجيبت Kerry Egypt LLC )ش.ذ.م.م( شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق 

قيدها برقم     129560 قيدت فى 31-12-2018 برقم ايداع    56390وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الخامس - مبنى نماء - امتداد رمسيس - الحى السادس

BIOVAC FOR ANIMAL HEALTH                  142 - بيوفاك لمنتجات صحة الحيوان

PRODUCTS شركة سبق قيدها برقم     130390 قيدت فى 22-01-2019 برقم ايداع    3232وفى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مدينتى مجموعة 103 - عمارة 86 - 

شقة 22

143 - بريمدنت للستيراد والتوكيلت التجارية               )PRIMEDENT( شركة سبق قيدها برقم     

132272 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    10302وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع كامل الدور الول فوق الرضي و البدروم بالعقار المقام علي قطعه الرض رقم 14 

بلوك 124 المنطقه السادسة مدينة نصر اول شارع رقم 4 احمد فخري مدينة نصر اول بحوار مستشفي حسبو 

الدولي

144 - ميجا باك MEGA PACK شركة سبق قيدها برقم     133014 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12856وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع
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145 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع محل رقم 77 - ش المركز الجتماعي - المرج الشرقيه

146 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع بالدور الرضي شارع سري ابو بكر ناصيه شارع المدرسة - المنيب

147 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالدور الرضي رقم 2.3 بالعقار رقم 1 أ ش محمد سيد احمد

148 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعقار رقم 1 شارع سامي عمرو من شارع ترعه الخشاب - دار السلم

149 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع بالدور الرضي الكائن في الشارع السياحي بجوار كازيون - امام الوحدة - كرداسة

150 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن في 2 شارع محمد سعيد - حدائق حلوان

151 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالدور الرضي الكائن في اسكان ناصر بلوك 4 بشارع مدحت نور امام رئاسة حي حدائق القبه

152 - د.سنت - مصر   Dr.Scent-Egypt شركة سبق قيدها برقم     137946 قيدت فى 2019-07-29 

برقم ايداع    31522وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 7 بالعقار رقم 

4 شارع خالد ابن الوليد -مساكن شيراتون -

153 - السلمانية للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     142872 قيدت فى 26-11-2019 برقم ايداع    

50060وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة الدارية 

رقم G بالعقار 2 / 122 الملتقى العربي - شيراتون

154 - بوك& جو Book&Go شركة سبق قيدها برقم     143464 قيدت فى 08-12-2019 برقم ايداع    

52174وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 3 - العقار 

رقم 28 - ش مكرم عبيد - مدينة نصر اول

155 - تريديكس لصناعة الجهزة الكهربائية والمنزلية شركة سبق قيدها برقم     144162 قيدت فى 

23-12-2019 برقم ايداع    54625وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المصنع الكائن بالقطعة 55 - مدينة بدر الصناعية - المنطقة الثانية

156 - ترايو جروب TRIO GROUP شركة سبق قيدها برقم     151256 قيدت فى 19-07-2020 برقم 

ايداع    21901وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

وحده ادارية رقم 7 بالدور 12 عمارة 4 شارع 151 - المعادى - القاهرة

157 - المزارع للتصنيع الغذائي و التبريد شركة سبق قيدها برقم     162326 قيدت فى 23-02-2021 برقم 

ايداع    9034وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى 

ليصبح / الدور الخامس - بالقار رقم 48 شارع حسن المأمون - مدينة نصر

Page 624 of 1587 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

158 - تشيكين وركس كامبني   Chickin Worx Company شركة سبق قيدها برقم     167560 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع    27380وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الول فوق الرضي 14 شارع بغداد - الكوربه مصر الجديده

159 - تشيكين وركس كامبني   Chickin Worx Company شركة سبق قيدها برقم     167560 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع    27380وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء ومحو الفرع -  المطعم الكائن بالمحل رقم 5 بالعقار رقم 21 ش كليوباترا - مصر الجديدة

160 - اوسكويرد للستشارات الفندقية - O squared شركة سبق قيدها برقم     167611 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع    27611وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

PACHA ( الجونة - البحر الحمر تحت مسمي باتشا ماما FBA 11-07 الحمر افتتاح الفرع وحدة رقم

)MAMA

161 - ممفيس لصناعة وتعبئة وتغليف وتوزيع السلع الغذائية والشاي - Memphis Foods شركة سبق قيدها 

برقم     170075 قيدت فى 04-08-2021 برقم ايداع    35395وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع الدور الول و الثاني و الثالث عقار رقم 2 عزبة سارة طريق 

القناطر الخيرية

162 - زيادة للتجارة شركة سبق قيدها برقم     171980 قيدت فى 08-09-2021 برقم ايداع    41580وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  - المحل رقم 304 – بمجمع 

العبور الصناعي – مبني طلعت حرب – العبور القليوبيه .

163 - ميتافيرس للتوريدات Metaverse Supplies شركة سبق قيدها برقم     175313 قيدت فى 

07-11-2021 برقم ايداع    52613وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 9 - العقار رقم 10 - ش ابو بكر الصديق

164 - بى تو بى للستشارات المالية B2B For Financial Consulting شركة سبق قيدها برقم     

179373 قيدت فى 11-01-2022 برقم ايداع    1773وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب بالشقة رقم 502 - عقار رقم 1 أ - عمارات الفاروقية - جسر السويس

165 - فلوريا فرنتشر للتجارة Florya Furniture شركة سبق قيدها برقم     182432 قيدت فى 

01-03-2022 برقم ايداع    13024وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - معرض بالدور الرضي بالعقار الكائن رقم 118 -  شارع مصطفى النحاس – مدينه نصر -  

القاهره .

166 - تعديل السم التجارى : الصفا لتجهيز و تعبئة و تغليف الفاكهه و الموالح ) ناصر منير خالد عبد الوهاب و 

شريكيه( شركة سبق قيدها برقم     183218 قيدت فى 17-12-2008 برقم ايداع    1875وفى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 38 المنطقه الخامسة 

بالجمعيه التعاونية الزراعية لستصلح الرضاي بالعادلية - بلبيس

167 - بريبيتس للخدمات اللكترونيه PREPITS شركة سبق قيدها برقم     191319 قيدت فى 

13-02-2022 برقم ايداع    1370وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة سنتر 

تجاري المكون من ارقام )121 : 122 ( الكائنين بالعقار رقم 5 بمنطقه المعادي – علما بان كل  سنتر عباره عن 

طابقين ) ارضي – اول ( – اسكان فوق المتوسط -  ابراج عثمان احمد عثمان – كورنيش النيل بالمعادي – قسم 

المعادي-  القاهره تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة

168 - تحرير للتكنولوجيا المالية شركة سبق قيدها برقم     191353 قيدت فى 10-05-2022 برقم ايداع    

4385وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع الياسمين 8 – فيل 342 – 

التجمع الول – القاهرة الجديدة تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة
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169 - اصبح اسم الشركة جلكسو سميثكلين شركة سبق قيدها برقم     208407 قيدت فى 1981-01-14 

برقم ايداع    853وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اغلق الفرع - الدور 

الول علوى - العقار الكائن بحى الجامعة بملتقى ش جيهان مع ش الخليفة المامون - المنصورة - الدقهلية - ومحو 

القيد من السجل التجارى

170 - الشركة الهلية للملحة النيلية برج هيرانت كازازيان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     315760 قيدت 

فى 06-08-1998 برقم ايداع    13638وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مشروع إيست تاون ديستريكت – بلوك رقم 2 مبني رقم 4 بالدور الثاني مكتب 4 – بشارع التسعين بجوار 

الجامعه المريكية – القاهرة الجديدة –

171 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7793 قيدت فى 30-10-2001 برقم ايداع    

5917وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع بالدور الرضي 

بالعقار رقم 22 شارع الباب الخضر - 37 تنظيم حارة المتنبي - 42 عوائد - شياخة البرسيم

172 - ميركال أون ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     41181 قيدت فى 17-09-2009 برقم ايداع    

19278وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار تريفيوم - 

وحدة رقم ) L3 - B14 - ) 428 - تريفيوم كومبلكس - ش 90 الشمالى - التجمع الخامس

173 - البنك الوطني للتنميه شركة سبق قيدها برقم     50175 قيدت فى 25-01-1993 برقم ايداع    302وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اغلق الفرع

174 - البنك الوطني للتنميه شركة سبق قيدها برقم     50175 قيدت فى 25-01-1993 برقم ايداع    302وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اغلق الفرع

175 - سى ام ايه سى جى ام لتوكيلت النقل البحرى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     52890 قيدت فى 

11-07-2011 برقم ايداع    12567وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع في العقار رقم 55 شارع السلطان حسين - الزريطة

176 - سى ام ايه سى جى ام لتوكيلت النقل البحرى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     52890 قيدت فى 

11-07-2011 برقم ايداع    12567وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

افتتاح الفرع في الوحدات 309-308-307 بالقطاع الثالث - المنطقه القتصادية بشمال غرب خليج السويس

PLAST SERVICE GROUP TRADING AND  177 - بلست سيرفيس جروب للتجارة والصناعة

INDUSTRIAL

)  P. S. G( شركة سبق قيدها برقم     63870 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    2729وفى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعه رقم Z /18 ضمن القطعه رقم 

4 المنطقه الصناعية بالتوسعات الشمالية وامتدادها مدينه 6 أكتوبر

178 - البنك الوطنى للتنمية شركة سبق قيدها برقم     69981 قيدت فى 04-04-1993 برقم ايداع    1504

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اغلق الفرع

179 - شركه جلكسو سميثكلين شركة سبق قيدها برقم     71991 قيدت فى 01-09-2000 برقم ايداع    

6777وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اغلق الفرع

180 - شركة حسن علم للتجارة والهندسة Hassan Allam Trading and Engineering شركة سبق 

قيدها برقم     94403 قيدت فى 09-06-2016 برقم ايداع    18596وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : القطعة رقم 361 بالمنطقة الصناعية )صناعات صغيرة ( مدينة 

القاهرة الجديدة

181 - الشركه المصريه لمنتجات اللبان ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     113720 قيدت فى 

04-06-1997 برقم ايداع    6446وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع : القطعة رقم )1, 2( محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الولي
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182 - اى كير اوبتكس شركة سبق قيدها برقم     124630 قيدت فى 02-09-2018 برقم ايداع    36694

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / العين رقم )3( بالعمارة رقم 

)61 ( الكائنة بشارع القنال حى المعادى

183 - انكريدى ديلز للتجارة Incredi Deals For Trading شركة سبق قيدها برقم     127058 قيدت فى 

04-11-2018 برقم ايداع    46422وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مكتب رقم 212 الدور الثاني مبني كايرو بزنيس بلزا الكائن في القطاع الثالث التجمع الخامس

184 - بي اندسترايل B Industrial شركة سبق قيدها برقم     128181 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع    

1710214وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع

185 - بي اندسترايل B Industrial شركة سبق قيدها برقم     128181 قيدت فى 29-11-2018 برقم ايداع    

50870وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع - القطعة رقم 66 

صناعات صغيرة - المنطقة الصناعية ) ب , ج (

186 - بي اندسترايل B Industrial شركة سبق قيدها برقم     128181 قيدت فى 29-11-2018 برقم ايداع    

50870وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة رقم 66 

صناعات صغيرة - المنطقة الصناعية ) ب , ج (

187 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    

12041وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع مطعم رقم 33 شارع 

9 معادي السرايات

188 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    

12041وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع  مطعم بمول تجاري 

يسمي )ارينا مول( المقام علي القطعه رقم )130-127( بالقطاع الول الحي السكني )مركز المدينة( بالتجمع 

الخامس

189 - كريفى سوفت CREVI SOFT شركة سبق قيدها برقم     139915 قيدت فى 22-09-2019 برقم 

ايداع    39347وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 8 شقة 32 

الدور الثالث -ابراج عثمان فوق متوسط

190 - المسار للتوكيلت التجارية والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     148872 قيدت فى 29-04-2020 برقم 

ايداع    13662وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع بالدور 

الرضي بالعقار رقم 57 ش الشهيد عبد الفتاح حسين

191 - واصل لخدمات نقل البضائع شركة سبق قيدها برقم     154199 قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع    

32199وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب بالدور الثالث عقار رقم 2 

ش احمد عفيفى من ش مصنع الحصر

192 - واصل لخدمات نقل البضائع شركة سبق قيدها برقم     154199 قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع    

32199وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب بالدور الثالث عقار 2 ش 

احمد عفيفى متفرع  من ش مصنع الحصر

193 - أومامي UMAMI شركة سبق قيدها برقم     156052 قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع    38559

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع المطعم الكائن بالوحدة 

)BARTIN - ابو تيج مارينا - الجونة - البحر الحمر تحت مسمي )بارتن - MB1-10A رقم

GRG FOR             PROJECTS DEVLOPMENT  194 - جى ار جى للتنمية وادارة المشروعات

AND MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     164199 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

15219وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع ماركت و كافيه داخل 

محطة غازتك بمنطقه دفره
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GRG FOR             PROJECTS DEVLOPMENT  195 - جى ار جى للتنمية وادارة المشروعات

AND MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     164199 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

15219وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع ماركت و كافيه 

بشارع امتداد رمسيس - العباسية

196 - مون ماكى للضيافة Mon Maki Hospitality شركة سبق قيدها برقم     167486 قيدت فى 

15-06-2021 برقم ايداع    27118وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : الوحدة رقم 3 الدور الخامس - المبنى رقم 1 بمشروع Park St. قطعة رقم 17 محور كريزى 

ووتر - الحى الول الشيخ زايد

197 - وايت نايت للغذية والمشروبات White night شركة سبق قيدها برقم     179147 قيدت فى 

05-01-2022 برقم ايداع    927وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع محل رقم 1 من ناحية ماكدونالدز محطة شل اوت الطريق الدائري - شارع التسعين التجمع الخامس

198 - شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية _ الغا _ خان lebnani _ Alagha شركة سبق قيدها برقم     

190881 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع    3575وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /  سور نادى وفندق الزمالك لضباط القوات المسلحة .

199 - شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية _ الغا _ خان lebnani _ Alagha شركة سبق قيدها برقم     

190881 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع    3575وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ناصية العقار رقم 148 ش التحرير - قسم الدقى .

200 - شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية _ الغا _ خان lebnani _ Alagha شركة سبق قيدها برقم     

190881 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع    3575وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 885 - منطقة الصناعات الصغيرة برااضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية - العين 

السخنة بالتجمع الثالث . وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار القاهرة .

201 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع الرحاب - 

مدينة الرحاب بوابة 6 مول زايرد

202 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع ارابيل - مول 

ارابيل بلزا - التجمع الخامس ميدان جمال عبد الناصر

203 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الهرم - 265 

شارع الهرم بالجيزة

204 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة غلق الفرع - ابو الريش 

- ش حسن البنا سابقا

205 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع - الحى الول 

- عمارة 3 - مدخل 2

206 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع - 52 ش 

زغيب - قصر النيل
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207 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط غلق الفرع - ش الشيخ 

محمد عبده - فارسكور للمعملت السلمية

208 - مصرف ابو ظبى السلمى - مصر شركة سبق قيدها برقم     205364 قيدت فى 04-08-1980 برقم 

ايداع    12079وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع شبرا مصر - 

305 شارع شبرا الخلفاوي

209 - هشام عبد العزيز كور ووضاح عبد العزيز كور شركة سبق قيدها برقم     78664 قيدت فى 

16-12-2014 برقم ايداع    30465وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الغاء فرع : كامل المصنع على القطعهXID  بالمنطقه الصناعيه A-1 مدينه العاشر من رمضان - محافظه 

الشرقيه

210 - ام ايه تى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     100699 قيدت فى 04-01-2017 برقم ايداع    581وفى 

تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - ش مجمع المحاكم - عمارة 

المشتولى

211 - ميدل ايست ماربل MIDDLE EAST MARBLE شركة سبق قيدها برقم     112159 قيدت فى 

05-11-2017 برقم ايداع    42313وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 5 ش ابراج بدر - بجوار كارفور المعادى - شقة101 - الدور الول فوق الرضى

212 - شركه الوادي لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     115461 قيدت فى 28-08-1997 برقم ايداع    

10313وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع -  بالعقار الكائن امام 

مساكن ميمنه حوض القصاص خليج القطريه طريق القاهرة الفيوم الصحراوى سنورس

213 - بى فولود للدعاية و العلن B-Followed Advertising Agency شركة سبق قيدها برقم     

131881 قيدت فى 25-02-2019 برقم ايداع    8877وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقة 3 – العقار 327 – مدينة المروة – المعادي –

214 - انتجراتد ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     132695 قيدت فى 12-03-2019 برقم ايداع    11745

وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 شارع عبد الحميد شومان –مدينة 

نصر اول –

215 - اجودا انترناشيونال ايجيبت ال ال سى Agoda International Egypt LLC شركة سبق قيدها برقم     

180627 قيدت فى 02-02-2022 برقم ايداع    6076وفى تاريخ  06-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب 03 - 00 - 04 - الكائن بمشروع EDNC - ش التسعين الجنوبى - 

التجمع الخامس

216 - شركة المنتزه لتحليه المياه)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     1402 قيدت فى 03-07-1996 برقم ايداع    

195وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح فرع/ ابراج الهليه 

العقاريه برج اداري الدور التاسع شقه 3

217 - الفيروز لتحويل وقص الورق ) اشرف فارس و نادر جمال وشركاهما ( شركة سبق قيدها برقم     1592 

قيدت فى 27-11-2018 برقم ايداع    1757804وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعديل عنوان فرع الشركة ليصبح

فرع انتاجى تانى بالنطقة الصناعيه ببساتين السماعيليه بالمنطقة الثانيه عشر قطعة رقم ) 82 ( – مركز بلبيس – 

محافظة الشرقية حاليا  ) وهي ذات القطعة المسجلة بالعقد المشهر برقم 131 بتاريخ 4/3/2018 - قطعة ارض 

رمال مستصلحة كائن تجاة خارج زمام بساتين السماعيليه – مركز بلبيس – محافظة الشرقية سابقا (
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218 - الفيروز لتحويل وقص الورق ) اشرف فارس و نادر جمال وشركاهما ( شركة سبق قيدها برقم     1592 

قيدت فى 25-09-1999 برقم ايداع    743وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية تعديل عنوان الفرع -

 انتاجى تانى بالنطقة الصناعيه ببساتين  السماعيليه بالمنطقة الثانيه عشر قطعة رقم ) 82 ( – مركز بلبيس – 

محافظة الشرقية حاليا  ) وهي ذات القطعة المسجلة بالعقد المشهر برقم 131 بتاريخ 4 /3 /2018 - قطعة ارض 

رمال مستصلحة كائن تجاة خارج زمام بساتين السماعيليه – مركز بلبيس – محافظة الشرقية سابقا (

219 - الشركه المصريه لتجهيز المنشات الحديثه شركة سبق قيدها برقم     2457 قيدت فى 1999-02-17 

برقم ايداع    753وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ المنطقه 

الصناعيه B4 شقه 109- محافظه الشرقيه

220 - الجمل للتجاره والتكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم     12594 قيدت فى 24-02-2005 برقم ايداع    

1102وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان ليصبح ميت حدر 

10 شارع امين الحسيني  ) شارع صبري ابو علم ( -

221 - شركة ريدكون للتعمير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     46191 قيدت فى 03-06-2010 برقم ايداع    

12308وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة رقم 15 

منطقة بدائل الطوب - ارض المنطقة الصناعية شمال القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

222 - كايرو سكان للشعة والتحاليل Cairo Scan Radiology & Labs شركة سبق قيدها برقم     

81109 قيدت فى 13-12-1988 برقم ايداع    8998وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اغلق الفرع - 18 ش طيبه المهندسين

223 - كايرو سكان للشعة والتحاليل Cairo Scan Radiology & Labs شركة سبق قيدها برقم     

81109 قيدت فى 13-12-1988 برقم ايداع    8998وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع مقر اداري للشركة الكائن في الدور الثالث و السادس و السابع فوق الرضي بالعقار 

رقم 6 شارع عبد المنعم رياض - الدقي

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 224 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الكائن بالمبني الداري  المكون من 

خمسة ادوار )محل بالدور الرضي يمين محل ملك الطرف الول/ كمدخل للعين - اربع ادوار علوية / بواجهه 

زجاج( و الكائن في قريه ميت جابر بجوار موقف منيا القمح - مدينة بلبيس

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 225 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الكائن محل تجاري )ثلثه ابواب احدهم 

خلفي( بالعقار الكائن شارع عبد العزيز علي بجوار كازيون ماركت منزل محمد سليمان ابراهيم علي - سواريس - 

مركز ابو كبير

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 226 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع الكائن منزل مكون من دورين )كامل 

مسطح الدور الرضي / كمدخل للعين / صاله كبيرة - و الدور الول علوي / شقه - و الدورين متصلين كوحدة 

واحدة ( بالعقار الكائن قرية دنديل / طريق المطار امام الجمعيه الزراعية و بنك التنمية ة الئتمان الزراعي

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 227 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الكائن شقتين)امام و يسار السلم / 

مفتوحين علي بعض كوحدة واحدة بباب واحد( و الكائنة بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن ميت الواسطي - مركز 

الباجور
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(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 228 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع الكائن كامل مسطح الدور الول علوي )

شقتين كوحدة واحدة( بالعقار الكائن في ابو شلبي قرية سواده طريق فاقوس الصالحية الجديد بجوار بنزينة احمد 

عبد العزيز - مركز فاقوس

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 229 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن كامل مسطح الدور الول علوي )

علي الطريق العمومي / مدخل خاص( بالعقار الكائن قرية سيدي غازي - طريق سيدي غازي/ ابو المطامير 

بجوار البنك - كفر الدوار

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 230 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن بالشقه )غير مقسمة / بدون حوائط/ 

مدخل خاص( و الكائنة بالدور الرضي بالعقار الكائن ادفينا بجوار مركز شباب ادفينا - مركز رشيد

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 231 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع الكائن بالشقه عل يكامل مسطح الدور 

الرضي بالعقار الكائن العواونه بجوار المدرسة البتدائية - مركز اهناسيا

232 - النيل لخدمات وسائل النقل شركة سبق قيدها برقم     86853 قيدت فى 08-10-2015 برقم ايداع    

28079وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / القطعه ج 

منطقه الخدمات مشروع مدينه حدائق الفردوس طريق الواحات

233 - اسماعيل سعيد احمد وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     90795 قيدت فى 17-02-2016 برقم ايداع    

5372وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7 ش محمد الشيمى 

متفرع من محمد السباعى - النزهة الجديدة

234 - قبانى لتجارة الثاث والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     94558 قيدت فى 2016-06-19 

برقم ايداع    19295وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع :  30 

ش صلح الدين اليوبي النميس )سابقا( -قسم ثان اسيوط

235 - قبانى لتجارة الثاث والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     94558 قيدت فى 2016-06-19 

برقم ايداع    19295وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع : 

G024

 الكائن بالمجمع التجاري )مول طنطا( -مدينة طنطا

236 - شركة الغذية المبتكرة Innovative Food شركة سبق قيدها برقم     112390 قيدت فى 

08-11-2017 برقم ايداع    42998وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/قطعه 341-المنطقه الصناعيه الصغيره- التجمع الثالث -القاهره الجديده- القاهره

237 - چي ستورز لتجارة التجزئة شركة سبق قيدها برقم     116453 قيدت فى 01-02-2018 برقم ايداع    

5156وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدي عبد الرحمن قطعه رقم 29 

بمدخل قريه - الدبلوماسيين النموذجيه - ملك شركه النيل للمشروعات والتجاره

238 - ابيكس للتطوير العقاري Apex real state and Development شركة سبق قيدها برقم     

130508 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع    3718وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقه 2 فيل 132 البنفسج 3 - التجمع الول
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239 - ايوميتر تكنولوجي      iometer technlogy شركة سبق قيدها برقم     137768 قيدت فى 

24-07-2019 برقم ايداع    30810وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : فيل رقم 15 - شقة 1 - الدور الرضى شارع 276 - المعادى الجديدة

240 - اى شيف كاترينج I CHEF CATERING شركة سبق قيدها برقم     144808 قيدت فى 

05-01-2020 برقم ايداع    559وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

قطعةرقم 4002-جمعية أحمد عرابى - مدينه العبور-القليوبية

241 - احمد شحات على شحات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151898 قيدت فى 06-08-2020 برقم 

ايداع    24150وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية رقـم 1 ش الحـاج 

ابراهيم النجـولي - الطريق البطيئ

242 - بست تكستايلز Best Textiles شركة سبق قيدها برقم     155993 قيدت فى 22-10-2020 برقم 

ايداع    38295وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل  المقر الرئيسي 

للشركه ليكون شقه رقم )1( بالدور الول بالعقار رقم 10 شارع الشواربي _ من عبد الخالق ثروت

243 - بست تكستايلز Best Textiles شركة سبق قيدها برقم     155993 قيدت فى 22-10-2020 برقم 

ايداع    38295وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل موقع ممارسة 

A2 النشاط ليكون القطعه رقم 22 /4 _ المنطقه الصناعيه

244 - ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT شركة سبق قيدها برقم     163066 قيدت فى 2021-03-09 

برقم ايداع    11366وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

للعنوان الكائن / كشك رقم SFKK43 - بمول كايرو فيستيفال سيتي - التجمع الخامس

245 - ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT شركة سبق قيدها برقم     163066 قيدت فى 2021-03-09 

برقم ايداع    11366وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع في 

المحل الكائن / محطة شل اوت - الطريق الدائري - شارع التعسن - التجمع الخامس

246 - ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT شركة سبق قيدها برقم     163066 قيدت فى 2021-03-09 

برقم ايداع    11366وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع الكائن 

/ كشك بمول المنصورة - بمجمع خدمات شل اوت المنصورة  - شارع الجيش - المنصورة

247 - جاروجيمس

GARO GEMS

 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     163170 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    11620وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - محل رقم 1 مول كريتف - الحى 

الثالث - العبور

248 - سى ولف هيفين ايلند لدارة المخيمات السياحية 

Sea Wolf Heaven Island شركة سبق قيدها برقم     165520 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    

19810وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - الدور 

الثالث شقه 301 عماره  A3 شارع مارينا السياحي – الغردقه البحر الحمر

249 - اليمان للتعليم عن بعد - AL IMAN FOR E-LEARNING شركة سبق قيدها برقم     167928 

قيدت فى 24-06-2021 برقم ايداع    29048وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة شقة رقم 6 بالدور الثاني فوق الرضي العقار رقم 33 شارع مصطفي فهمي تقاطع حيدر برج النور
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250 - رغيد إمبريس للتجارة شركة سبق قيدها برقم     170800 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    

37900وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن مقره محل رقم 

8 بالدور الرضي بالمركز التجاري الترفيهي مشروع )الممشي السياحي( بطريق وصله دهشور مدخل السياحية 

الرابعه و السياحية السادسة مدينة السادس من اكتوبر

251 - محمد هلل لتكنولوجيا المعلومات MHDHELAL شركة سبق قيدها برقم     176035 قيدت فى 

16-11-2021 برقم ايداع    54765وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 5 ش الفضل - الدور الرضى - طلعت حرب - وسط البلد - قسم عابدين

252 - اى جي لدارة المشروعات IG شركة سبق قيدها برقم     191270 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع    

3298وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 52 شارع الطيران الرئيسى - وذلك 

يتم نقل القيد الى مكتب استثمار القاهرة .

253 - مسعود لدارة المطاعم )مي اند يو(  

massoud for restaurant )me and you( شركة سبق قيدها برقم     191328 قيدت فى 

13-06-2021 برقم ايداع    4082وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 45 

شارع رمسيس_  محلت ارقام )1؛2؛3؛4( الدور الرضى

254 - راكو للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     306787 قيدت فى 12-08-1997 برقم ايداع    

15714وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون مركز الشركة الرئيسي 

لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي :

الدور السادس رقم 16 _187 ش التحرير _باب اللوق -

255 - الشركه الوربيه للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     7801 قيدت فى 

31-10-2001 برقم ايداع    5971وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / محل 75 شارع كلوت بك - الزبكيه

256 - اندماج شركة لطفى منصور الدولية للتوزيع 8650 11 06 2002مع شركة المنصور الدولية للتوزيع 

سجل تجارى رقم 10669 28 12 2003 شركة سبق قيدها برقم     10669 قيدت فى 28-12-2003 برقم 

ايداع    7533وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع قطعه 

ارض 1044 - مركز المدينة - بني سويف الجديدة

257 - اليانس للتجارة والستثمار  Alliance For Tradeand Investments شركة سبق قيدها برقم     

32362 قيدت فى 18-05-2008 برقم ايداع    10338وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان -  الشقه رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 55 ش الجيزه

258 - سيدرز لوساطة التأمين  )Cedars Insurance Brokers S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     

34560 قيدت فى 09-09-2008 برقم ايداع    19617وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 19 ش 252 دجلة - المعادى - القاهرة - ينقل الى مكتب استثمار القاهرة

259 - سكوب ميد - ذا بريدج للجهزة والمستلزمات الطبية Scopemed – The – Bridge  شركة ذات 

مسؤلية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     38587 قيدت فى 06-05-2009 برقم ايداع    9093وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / ابراج السراج السكنية 

برج 1 مدخل 2 الدور السادس شقة 63 - مدينة نصر - القاهرة

260 - زهرة الرياض الدولية للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46437 قيدت 

فى 16-06-2010 برقم ايداع    13695وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر 

الشيخ تعديل العنوان ليصبح /عمارة ابراهيم عبدالسلم المصري

261 - الطارق للسيارات ش م م شركة سبق قيدها برقم     47614 قيدت فى 15-08-2010 برقم ايداع    

18295وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / الوحده 

GB001  بالمركز التجارى - مول العرب - ميدان جهينة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة
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262 - الشركة المصرية العالمية لدارة المطاعم الحديثة ش م م شركة سبق قيدها برقم     49981 قيدت فى 

06-01-2011 برقم ايداع    498وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - 25 ب ش عمر لطفى - الدور الثانى - مدينة نصر اول

263 - شركة المركز الثقافى المصرى اللمانى A D K شركة سبق قيدها برقم     54702 قيدت فى 

26-10-2011 برقم ايداع    20465وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  40 شارع بيروت - الكوربة

264 - محمد جمال رياض ابراهيم و نصار محمود عبد الرحمن دهشان شركة سبق قيدها برقم     59338 قيدت 

فى 05-07-2012 برقم ايداع    14105وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

لمركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الصناعي في :قطعه ارض سابقا بدون رقم وحاليا ضمن  D/44 بالمنطقه 

الصناعيه طره- شق الثعبان

265 - موبى إيد لتكنولوجيا الحاسبات و البرمجيات MOBI AID )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     64608 

قيدت فى 05-03-2013 برقم ايداع    4929وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب رقم 15 - الدور 4 - العقار رقم 100 شارع المرغني

266 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     66097 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع

267 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     66204 قيدت فى 

14-05-2013 برقم ايداع    10752وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الفاء الفرع

268 - عدنان محمود رشيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     78401 قيدت فى 07-12-2014 برقم ايداع    

29444وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : بند )1( الى )7( 

قطعة رقم 141 - 141 ب بلوك الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية )ب,ج(

269 - العطاء لتشكيل وتشغيل المعادن وانتاج المنتجات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     78401 قيدت فى 

08-06-2017 برقم ايداع    20811وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : بند )1( الى )7( قطعة رقم 141 - 141 ب بلوك الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية )ب,

ج(

270 - الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم     85398 قيدت فى 16-08-2015 برقم ايداع    22746وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع/ الكائن بفنجر G صالة السفر داخل 

COFFEEANDCO - الدائرة الجمركية بمبنى الركاب رقم )3( - مطار القاهرة

271 - فيجى الدوليه للتصدير veggie شركة سبق قيدها برقم     106206 قيدت فى 30-05-2017 برقم 

ايداع    19634وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصتع 

بالدور التاني فوق الرضي بالقطعه رقم 791 بمنطقه الصناعات الصغيرة )الورش ( - بالمنطقه الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنه - اللف مصنع - التجمع الثالث

272 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( 

New City Housing and Development )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     108581 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    28760وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

القطعة رقم 12 محور كريزى ووتر الوحدة رقم B1-2-02الدور الثانى بالمبنى رقم1
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273 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( 

New City Housing and Development )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     108581 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    28760وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع / مكتب إداري رقم G303&G304 بالدور الثالث فوق الرضي بمول الجزيرة بلزا المبني الداري 

والكائن بالقطعة رقم 33 بمنطقة المحور المركزي الموازي طريق امتداد محور 26يوليو بمدينة الشيخ زايد .

274 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( 

New City Housing and Development )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     108581 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    28760وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

100bمشروع البوليجون سودى كويست مبنى 10 الدور الرضى مكتب رقم

275 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( )New City Housing and Development )S.A.E شركة 

سبق قيدها برقم     108581 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    52593وفى تاريخ  08-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع المحور المركزى قطعة رقم 33

276 - تشينكو CINQUE شركة سبق قيدها برقم     120359 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع    

19071وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 18 شريف من 

شارع الهرام – مصر الجديده – القاهره

277 - بى كى للمطاعم PK شركة سبق قيدها برقم     132173 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع    9837

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان محل رقم 27 بالدور 

الرضي بمشرةع مول جوهرة الشروق و المقام علي قطعه الرض رقم 18 رمزية - 26 الحي الخامس تقسيم 

مدينة الشروق

278 - أبريد Appraid شركة سبق قيدها برقم     135683 قيدت فى 28-05-2019 برقم ايداع    22754

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / اضافة فرع - وحدة رقم 

A102 المبنى LINX- القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوى

279 - نيل واتر للمياه المعدنية والمواد الغذائية والعصائر والمشروبات niel water شركة سبق قيدها برقم     

137271 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    28781وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / برج )8-و( ابراج سما - الهضبة الوسطى - المقطم

280 - مارفيل للستيراد و التصدير MARVEL شركة سبق قيدها برقم     142863 قيدت فى 2019-11-25 

برقم ايداع    50033وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

عقار رقم 2 - الكائن بالوحدة السكنية رقم 3 - الدور الول علوى - قطعة رقم 2 - بلوك 28 - المنطقة التاسعة

281 - دلتا باور لهندسة المياة Delta Power شركة سبق قيدها برقم     151623 قيدت فى 2020-07-28 

برقم ايداع    23159وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

رقم 66 - الدور السادس - 12 عمارات العبور- مصر الجديدة

282 - جولد كيور للمستلزمات الطبية Gold Cure Medical Supplies شركة سبق قيدها برقم     

154531 قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    33435وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 6 كورنيش النيل -  الدواجن ـ حلوان-

283 - ايجى فلوريدارويالتى جروب Eg Florida Royalty Group شركة سبق قيدها برقم     155628 

قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    37062وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / محل ايهوب الكائن وحدة رقم E 1-49 &1-49 مول كايرو فستفال سيتى
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284 - افنيدا استيت  للتسويق Avenida estate brokerage شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها 

برقم     163328 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    12128وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليكون / ابراج البافارية ) ابراج المرشدى ( الطريق 

الدائرى - الدور 2 - القاهرة

285 - الماسه للبنية الساسية شركة سبق قيدها برقم     164563 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16456وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / شقة 9 عمارة 72 ) عمارة بنك مصر ( طريق مصر اسيوط الزراعى - العياط

286 - يونيليفر تى للتصنيع ايجيبت 

Unilever Tea Manufacturing Egypt شركة سبق قيدها برقم     165163 قيدت فى 2021-04-18 

برقم ايداع    18415وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع : 

القطعة رقم 3 ـ بلوك ـ 11 ـ المنطقة الصناعية الولى ـ مدينة برج العرب الجديدة

287 - سيتي بوكس للنشر والتوزيع

  ) مدينة الكتب ( شركة سبق قيدها برقم     165993 قيدت فى 17-05-2021 برقم ايداع    21543وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 3 - الدور الرضى - 

العقار رقم 12 - ش مصطفى الشرقاوى من ش جمال عبد الناصر - جسر السويس - الحرفيين - قسم السلم

288 - اسياد لتجارة مواد البناء والتصدير

ASYAD BUILDING MATERIALS TRADE & EXPORT شركة سبق قيدها برقم     166713 

قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    24023وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / القلج - حوض صبيح - الطريق الدائرى - الخانكة

289 - المعدات المتطورة للستيراد والتصدير

 Advanced Machinery Company )AMC( Import & Export شركة سبق قيدها برقم     

166793 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع    24313وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / عقار رقم 2 شارع الطريق الدولى الساحل - المنتزة .

290 - اتش & جى كومبانى لدارة المطاعم - H&G Company شركة سبق قيدها برقم     169512 قيدت 

فى 01-08-2021 برقم ايداع    34371وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن الوحدة رقم  G27 - المبني التجاري ارابيل بلزا - القاهرة الجديدة

291 - أي سي إس لتجارة وتوزيع وبيع الدوية

 I.C.S شركة سبق قيدها برقم     170993 قيدت فى 23-08-2021 برقم ايداع    38593وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع بالدور الرضي ابراج البراهيمية شارع 

احمد حسن الباقوري - حي تقسيم الحقوقيين - مدينة اسيوط

292 - خان الخليلي للتوريدات والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     184444 قيدت فى 05-04-2022 برقم 

ايداع    21554وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

الشقة رقم 26 بالدور الثانى فوق الرضى بالعقار  المقام على قطعة الرض رقم 5054 - المجاورة الخامسة - 

تقسيم المعراج

293 - محمد ابراهيم طه عمر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     190098 قيدت فى 19-07-2022 برقم ايداع    

44731وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اقتتاح الفرع بالقطعه رقم 38 

المرحله الثانية - المنطقه الصناعية بكوم اوشيم

294 - مظلوم للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     295641 قيدت فى 23-05-1996 برقم ايداع    

7621وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 83 تقسيم الباصيري 

ناحية المرج بحوض الباصيري نمرة )2( - قطعة )36( بجوار مدرسة الهلل

Page 636 of 1587 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

Liptis for pharmaceuticals and  ) 295 - تعديل السم  ليبتس للدوية والمستحضرات الطبية)ش.م.م

medical products - S.A.E شركة سبق قيدها برقم     6271 قيدت فى 11-08-2004 برقم ايداع    

1210وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الشقق 11-34-44 الى 

الفرع الدارى للشركة والكائن فى 65 شارع المنيل - مصر القديمة

296 - شركه مينارد فريسينيه ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     10021 قيدت فى 06-07-2003 برقم ايداع    

3249وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان - 226 شارع 

بورسعيد سبورتنج عماره ابوالهول الدور الثالث - سيدى جابر

297 - الدولية لتجارة الملبس الجاهزة )جيجلز( شركة سبق قيدها برقم     11255 قيدت فى 2004-05-19 

برقم ايداع    2624وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه الكائنه بالعقار 

رقم 5هـ/5 شارع اللسلكي _ البساتين

298 - الدولية لتجارة الملبس الجاهزة )جيجلز( شركة سبق قيدها برقم     11255 قيدت فى 2004-05-19 

برقم ايداع    2624وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه الكائنه بالعقار 

رقم 5هـ/5 شارع اللسلكي _ البساتين

299 - نبيل فرج سيد ابو العنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15176 قيدت فى 14-06-2005 برقم ايداع    

8106وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط المتداد الغربى- قطعة رقم 10 و17 كتوسع للقطعة رقم 10 بلوك 20025

300 - ماتريكس للنتاج الفنى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24096 قيدت فى 02-06-2011 برقم ايداع    

1000020وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع 36 ا النزهة-ارض 

الجولف

301 - ماتريكس للنتاج الفنى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24096 قيدت فى 24-04-2007 برقم ايداع    

7518وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / العقار 36 أ ش النزهة 

-ارض الجولف -القاهرة

302 - راك للستثمار والتنمية العقارية RAK INVEST FOR DEVLOPMENTS S A E ش م م 

شركة سبق قيدها برقم     28515 قيدت فى 19-11-2007 برقم ايداع    23652وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 63 بالدور السادس بالعقار رقم 23 شارع قصر 

النيل

303 - ميركو ايجيبت للبرمجيات شركة سبق قيدها برقم     30418 قيدت فى 17-02-2008 برقم ايداع    

3291وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 9237 - 

ش عدلى المليجى

304 - فارما كريدو ش م م شركة سبق قيدها برقم     30530 قيدت فى 21-02-2008 برقم ايداع    3797

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم ) 5 , 6 ( - 

الدور الثالث بعد الرضى - العقار رقم 7 - مربع 1153 - تقسيم الشيراتون - حى النزهة

305 - شركة جرو جرين للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     46719 قيدت فى 

30-06-2010 برقم ايداع    14616وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

اغلق الفرع بالعنوان / الخطاطبة - مدينة السادات

306 - شركة جرو جرين للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     46719 قيدت فى 

30-06-2010 برقم ايداع    14616وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع بالعنوان / محل بالدور الرضى - ش المعمل - كفر مناوهله - الباجور - المنوفية وتعيين / احمد ماجد 

ابراهيم حسن - مدير فرع
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307 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     53030 

قيدت فى 18-07-2011 برقم ايداع    13134وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اضافة فرع بفندق هيلتون الزمالك ريزدنس 21شارع محمد مظهر _ الزمالك

308 - سيريانا جروب للستثمار و الغذية ) كانسس ( SYRIANA GROUP KANSAS ش.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     61555 قيدت فى 01-11-2012 برقم ايداع    22689وفى تاريخ  09-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع - الوحدة اف سي رقم 119 بالدور الول بمول مصر - طريق 

الواحات بالقرب من هضبه الهرام - مدينة 6 اكتوبر )مطعم(

309 - داماسكا لتجارة الملبس والكسسوار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     62131 قيدت فى 

26-11-2012 برقم ايداع    24822وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 23 ش احمد حسنى - قسم عين شمس الشرقية

358 - الهرم الذهبى للزيوت GOLDEN PYRAMID LUBRICANT )GPL شركة سبق قيدها برقم     

150277 قيدت فى 29-06-2020 برقم ايداع    18997وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 2 طريق بلبيس الصحراوي - السلم

310 - ميد فيرت مصر للتجارة Mid Fert Misr for trade شركة سبق قيدها برقم     74173 قيدت فى 

29-05-2014 برقم ايداع    12810وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اضافه فرع بالعنوان / طريق الصالحية بجوار كوبرى الكسارة قصاصين الشرق - الحسينية - الشرقية وتعيين / 

عبد الواحد محمود - مدير للفرع

311 - لوجيك لخدمات التسويق والتدريب Logic Events )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74759 

قيدت فى 23-06-2014 برقم ايداع    15456وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 69 ش سوريا -الدور الثالث- المهندسين

312 - اندماج شركه هاي فاشون ) مندمجه ( في شركه بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ) دامجه ( 

شركة سبق قيدها برقم     84406 قيدت فى 21-11-1989 برقم ايداع    8270وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / منفذ بيع الكائن بالعقار رقم 305 شارع الملك فيصل - حسن 

محمد - الجيزة

313 - اندماج شركه هاي فاشون ) مندمجه ( في شركه بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ) دامجه ( 

شركة سبق قيدها برقم     84406 قيدت فى 21-11-1989 برقم ايداع    8270وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / منفذ بيع الكائن بالعقار رقم 30 بالمنطقه الصناعية الولي - 

6 اكتوبر

314 - اندماج شركه هاي فاشون ) مندمجه ( في شركه بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ) دامجه ( 

شركة سبق قيدها برقم     84406 قيدت فى 21-11-1989 برقم ايداع    8270وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / منفذ بيع الكائن بالدور الرضي فوق البدروم بالعقار المقام 

علي قطعه الرض رقم 502 تقسيم مدينة المقطم - بشارع 9 قسم المقطم

315 - اندماج شركه هاي فاشون ) مندمجه ( في شركه بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ) دامجه ( 

شركة سبق قيدها برقم     84406 قيدت فى 21-11-1989 برقم ايداع    8270وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية إلغاء وشطب فرع الشركة الكائن بالمركز التجاري مول طنطا الكائن 

بقطعة الرض 

بالمنطقة التجاري. مدينة طنطا. الغربية

316 - اندماج شركه هاي فاشون ) مندمجه ( في شركه بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ) دامجه ( 

شركة سبق قيدها برقم     84406 قيدت فى 21-11-1989 برقم ايداع    8270وفى تاريخ  2022-08-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية إلغاء وشطب فرع الشركة الكائن مدينة العاشر من رمضان منفذ بيع 

محل رقم 2 الكائن شارع الخرطوم بالمنطقة الصناعية الثانية )B2)العاشر من رمضان. الشرقيه
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317 - جلفكو ستين جروب ممدوح السيد ستين للتوزيع شركة سبق قيدها برقم     88745 قيدت فى 

24-08-2020 برقم ايداع    1340059وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اغلق الفرع الدارى للشركة بالعنوان الكئن\طريق القاهرة ابو الخضر بجوار قرية بيرلس الكبيرة

318 - جلفكو ستين جروب ممدوح السيد ستين للتوزيع شركة سبق قيدها برقم     88745 قيدت فى 

14-12-2015 برقم ايداع    35940وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اغلق الفرع الدارى للشركة بالعنوان الكائن\طريق القاهرة ابو الخضر بجوار قرية بيرلس الكبيرة

319 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

2 -محل بالممر الكائن بين العقارين 43, 43 أ شارع شريف و المرموز له 18  أ شارع 26يوليو والمطل على 

شارع 26يوليو

320 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 

رقم 7 بالعقار 34ش الهرام – مصر الجديدة – القاهرة

321 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ا

322 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ا

323 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ن

324 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ة

325 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ب

326 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

افتتاح فرع بالعنوان / 14 ش عبد السلم عارف بجوار مطعم ماكدونالدز .

327 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور شركة سبق قيدها برقم     91055 قيدت فى 

24-02-2016 برقم ايداع    6290وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 

رقم 23 شارع طلعت حرب قسم عابدين – القاهرة

328 - شركه مطاحن الندي شركة سبق قيدها برقم     95028 قيدت فى 22-01-2002 برقم ايداع    471وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع - القطعة رقم 73 المنطقة 

رقم 10 المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية - مدينة بلبيس

329 - فكرة للتطوير العقاري IDEA )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98195 قيدت فى 2016-10-25 

برقم ايداع    32814وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الثانى مبنى 

s1-الداون تاون -شارع التسعين-القاهرة الجديدة

330 - روز كيدز لصناعة الملبس Rose Kids شركة سبق قيدها برقم     106461 قيدت فى 

06-06-2017 برقم ايداع    20494وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تصحيح الخطا الوارد في عنوان الفرع الداري ليصبح : الوحدة الدارية رقم ))1B-7 بدل من الوحدة الدارية 

رقم ))1A-7 بنفس العنوان الدور الول بالعقار رقم )7( بمشروع البوليجون – بيفرلي هيلز- الشيخ زايد – مدينة 

السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة .
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331 - ناشونال ميت لصناعة اللحوم شركة سبق قيدها برقم     108108 قيدت فى 31-07-2017 برقم ايداع    

27010وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط التاكيد على غلق الفرع - عنبر رقم 

)1( بالثلجة الكائنة 1 تقاطع الجلء وفكرى زاهر - دمياط

332 - الجزيرى لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     109191 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

31656وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب  A1غرفة 3 شقة رقم 4 

الدور الثاني - 52 شارع الطيران الرئيسي - امام مستشفي التأمين الصحي

333 - الشامى للتجارة و التصدير شركة سبق قيدها برقم     112302 قيدت فى 06-11-2017 برقم ايداع    

42723وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة رقم 

7195 البدروم الثانى - بشارع عبدالرسول المعراج السفلى - المجاورة السابعة - قسم االبساتين -

334 - كونتكت للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     119793 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع    

16672وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساحة 500متر مربع - الدور 

الرضي – المبني التجاري و الداري المقام على قطعة الرض رقم 280القطاع الثاني – مركز المدينة- التجمع 

الخامس – شارع التسعين الجنوبي

335 - كودب ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     121973 قيدت فى 10-06-2018 برقم ايداع    25648وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / 21 ش محمد سعيد الحلواني - 

طريق المطار - النزهة -

336 - حصاد الشمس للستصلح الزراعى شركة سبق قيدها برقم     124149 قيدت فى 14-08-2018 برقم 

ايداع    34878وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع قطعه رقم 

758 بمنطقه المغرة - محافظة مطروح

337 - حصاد الشمس للستصلح الزراعى شركة سبق قيدها برقم     124149 قيدت فى 14-08-2018 برقم 

ايداع    34878وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - شقة رقم 

) 4 ( الدور الرابع - العقار رقم ) 41 ( - ش الكيلنى - البر الشرقى - خلف مسجد ابو بكر الصديق

338 - أس أى للصناعات الكهربائية SI-Electrical Industries شركة سبق قيدها برقم     127850 قيدت 

فى 22-11-2018 برقم ايداع    49611وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

560 منطقة الصناعات الصغيرة-باراضى المنطقة الصناعيه-شمال القطامية-العين السخنة-التجمع الثالث

339 - ميديا كرافت Media craft شركة سبق قيدها برقم     128114 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع    

50591وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 4 شارع المناجم 

والمحاجر - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة

340 - التجارية العالمية للسلع World Trading Commodities شركة سبق قيدها برقم     128736 قيدت 

فى 12-12-2018 برقم ايداع    52920وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مكتب رقم )5( بالدور السابع )6( شارع النبوى المهندس - حى السفارات - مدينه نصر - القاهرة 

.

341 - مينتورز جيت للتطوير ورياده العمال شركة سبق قيدها برقم     129515 قيدت فى 2018-12-30 

برقم ايداع    56135وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 

/ العقار رقم 44/32 بالبرج المقام على القطعة رقم 12 من تقسيم 10 بمشروع بفاريا تاون - البساتين

342 - آفانت بيزنس سوليوشن شركة سبق قيدها برقم     129801 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

3853وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

343 - آفانت بيزنس سوليوشن Avant Business Solution شركة سبق قيدها برقم     129801 قيدت فى 

08-01-2019 برقم ايداع    1001وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع عقار 19 شارع دار الدفاع الجوي - مدينة نصر
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344 - آفانت بيزنس سوليوشن Avant Business Solution شركة سبق قيدها برقم     129801 قيدت فى 

08-01-2019 برقم ايداع    1001وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 2 شارع اسماء فهمي - مدينة نصر-  القاهرة

345 - آفانت بيزنس سوليوشن Avant Business Solution شركة سبق قيدها برقم     129801 قيدت فى 

08-01-2019 برقم ايداع    1001وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع -  2 شارع اسماء فهمي - مدينة نصر-  القاهرة

346 - أوليو للتصنيع الغذائى )مصطفى القرنى و شركاه( شركة سبق قيدها برقم     131436 قيدت فى 

13-02-2019 برقم ايداع    6975وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح الفرع بالعقار رقم 247 الدور الرضي - طريق الزعيم - جمال عبد الناصر

347 - بيرفيلو prevailo شركة سبق قيدها برقم     136045 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    23945

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ابراج البافارية - ابراج 

المرشدى - الطريق الدائرى - البساتين

348 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / 

قطعة الرض الكائنة بشارع الباظية - اول طريق ابو كبير - ابو كبير تعيين السيد / السيد اسماعيل السيد محمد 

مديرا للفرع

349 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / 

طريق هريا القديم - عزبه ابو طه - مركز الزقازيق - وتعيين / هانى محمد على محمد - مدير للفرع

350 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط طريق دمياط الجديدة 

بجوار مسجد رخا تعيين السيد/ سمير صلح محمد مديرا للفرع

351 - كيوت للمنسوجات القطنية شركة سبق قيدها برقم     138798 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

35110وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / عقار رقم 1 برج اسماء شارع 27 قسم السلم اول

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 352 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

محافظة المنوفية _شبين الكوم_بجوار مجمع المواقف_شارع طلعت حرب_ برج المانى

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 353 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

محافظة المنوفية _ شبين الكوم_ خلف نادى الغزل _شارع الدكتور مصطفي النجار _ برج الخير

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 354 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد محافظة الوادى الجديد _مدينة الدخلة _مركز بلط_الطريق الشرقى العام _بجوار مسجد بلط الشرقى _

عقار سعد حافظ
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COMMODITY CAPITAL  355 - كموديتى كابيتل ماركتس للستشارات المالية والدعاية والعلن

MARKETS شركة سبق قيدها برقم     145368 قيدت فى 15-01-2020 برقم ايداع    2093وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 603 - عمارة 46 _ شارع الثورة _ مصر 

الجديدة _ القاهرة

356 - المتر للخدمات الدارية شركة سبق قيدها برقم     148059 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع    

10849وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 51 ش التسعين 

الجنوبى

357 - سمارت هاوس للفنادق و القرى السياحية Smart House شركة سبق قيدها برقم     149673 قيدت 

فى 14-06-2020 برقم ايداع    17029وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 14 شارع عبد الرازق السنهورى - شقه 26 - الدور الثانى عشر - مدينة نصر

Terra For Agriculture        And     Agricultural         359 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / مكتب رقم 4 - الدور 

الثانى - مول 11 خ - منطقة المكس ديوز - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد

Terra For Agriculture        And     Agricultural         360 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة ارض مساحتها 5 قيراط 206فدان كائنة 

بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد  البحري: حد جار بطول 1400 م الحد القبلي: حد جار 

بطول    623.5م+630.90م+177.58م+155.60م+177.58م الحد الشرقي: حد الطريق الصحراوي بطول 

627م الحد  الغربي حد جار بطول 647م وتعيين / منتصر حسنى محمود الخولى - مدير فرع - رقم قومى 

27404241500891

Terra For Agriculture        And     Agricultural         361 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة ارض مساحتها 200 فدان كائنة بنطاق 

وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد البحري: جار  ارض ملك الدولة بطول 1200م الحد القبلي: جار 

القطع رقم 110و117 بطول 1200 م الحد الشرقي: جار القطع   105و101 بطول 700م الحد الغربي جار 

القطعة 120 بطول 700م وتعيين / منتصر حسنى محمود الخولى - مدير فرع - رقم قومى 

27404241500891

Terra For Agriculture        And     Agricultural         362 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة ارض مساحتها 3 سهم 23قيراط 83فدان 

كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها  الحد البحري: خط منكسر مكون من 3 خطوط يبدأ من 

الشرق بطول 1000م ثم يبحر بطول 40.80 م ثم يغرب بطول   94.40م الحد القبلي: خط مستقيم بطول 

2031.05م  الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 152.90 بعد حرم الطريق  الصحراوي الحد الغربي خط سوميد 

بطول 197.20م  وتعيين / منتصر حسنى محمود الخولى - مدير فرع - رقم قومى 27404241500891

363 - اماركو للسياحه النيليه ش م م شركة سبق قيدها برقم     160079 قيدت فى 02-06-2004 برقم ايداع    

6824وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع بالعنوان الكائن بشارع 

صلح الدين بجوار صيدلية المناهرى - بناصية بندر اسوان

364 - اماركو للسياحه النيليه ش م م شركة سبق قيدها برقم     160079 قيدت فى 02-06-2004 برقم ايداع    

6824وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الفرع : الكيلو 5 .17 غرب 

كوبرى اسوان - الكوبانيه - مرسى شركة اماركو للسياحه النيلية - بناحية بندر أسوان
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365 - دبل ام للصناعات المتطوره DOUBLE M شركة سبق قيدها برقم     160897 قيدت فى 

01-02-2021 برقم ايداع    4804وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع

366 - دبل ام للصناعات المتطوره

DOUBLE M شركة سبق قيدها برقم     160897 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    4297وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 63 ابو سنه شارع 

الجبانه - دائره قسم قليوب - محافظة القليوبية

367 - دبل ام للصناعات المتطوره

DOUBLE M شركة سبق قيدها برقم     160897 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    4297وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان / 63 ابو سنه - ش الجبانه - 

دائره قسم قليوب

368 - البركات لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     163847 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    

13947وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المقر الدارى والرئيسى 

للشركة : 13 ش شعيب من الثلثينى جسر البحر

369 - نيدل بوينت Needle Point شركة سبق قيدها برقم     163859 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    

13959وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور السابع فوق 

الرضى بالعقار رقم )55(شارع حسنى مبارك - متفرع من شارع النصر صقر قريش - مساكن شيراتون - 

النزهة - القاهرة

370 - زد ترانزاكشينس Z TRANSACTIONS شركة سبق قيدها برقم     166699 قيدت فى 

31-05-2021 برقم ايداع    24009وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

فلوريدا تاور - مربع 1229 شارع الشيخ جاد الحق - مساكن شيراتون -

371 - مو لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     170011 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

35211وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم )4.2( - 

نادي سماش الرياضي مطار القاهرة بمنطقه الفود كورت المنشأ حديثا

372 - سيد محمد عوض عبدالهادى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     171788 قيدت فى 05-09-2021 برقم 

ايداع    41018وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط الصناعي :قطعه الرض رقم 488سابقا وحاليا 

 D/159

المنطقه الصناعيه شق الثعبان

373 - الرؤية المستقبلية للتدريب FUTURE VISION FOR TRAINING شركة سبق قيدها برقم     

175705 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53905وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الدور التانى شقة 201 - شارع زهير صبرى متفرع من الطيران - مدينة نصر اول-

374 - تغيير القانون التى تعمل تحت مظلته الشركة من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون  الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     175942 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    54627وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة ) 19 ( - الدور التاسع - العقار 

رقم ) 60 ( - ش عباس العقاد

375 - بريدج كابيتال للحلول المالية Bridge Capital Financial Solutions شركة سبق قيدها برقم     

177117 قيدت فى 02-12-2021 برقم ايداع    58317وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / شقه رقم 501 - الدور الخامس- عقار رقم 10080 المجاورة 

العاشرة - المعراج
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376 - ديكسون للتنمية وإدارة المشروعات Dexon For Development And Management شركة 

سبق قيدها برقم     179126 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    906وفى تاريخ  09-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع بمدينة الغردقه شارع الشيراتون - البحر الحمر

377 - احمد سويلم اسماعيل ناصر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     191400 قيدت فى 19-11-2018 برقم 

ايداع    2063وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة 21 بلوك 16050 

شارع احمد زويل الحي الخامس -وبذلك يتم نقل القيد لتعديل المركز العام خارج المحافظة

378 - شركه مطاحن الندى ش م م شركة سبق قيدها برقم     318241 قيدت فى 11-11-1998 برقم ايداع    

20529وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع - القطعة رقم 

73 المنطقة رقم 10 المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية - مدينة بلبيس

379 - دمج شركه كونكريت للملبس الجاهزه ش م م في شركه كونكريت للملبس القطنية واصبح اسم الشركة 

كونكريت للملبس الجاهزة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5365 قيدت فى 01-09-2003 برقم ايداع    

1053وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان فرع الشركة  ليكون 

الفرع الكائن في داندي مول الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي الوحدة رقم 84-85 – محافظة الجيزة 

بدل من الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي الوحدة رقم 84-85 – محافظة القاهرة.

380 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور( شركة سبق قيدها برقم     12352 قيدت فى 

11-01-2005 برقم ايداع    92وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع محل رقم 25 بالدور المنخفض داخل المركز التجاري سياحي ترفيهي - مدينة نصر )سيتي ستارز(

381 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور( شركة سبق قيدها برقم     12352 قيدت فى 

11-01-2005 برقم ايداع    92وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع الوحدة رقم )AB-5( المبني A بالدور الرضي داخل مول )مدينتي اوبن اير(

382 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور( شركة سبق قيدها برقم     12352 قيدت فى 

11-01-2005 برقم ايداع    92وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

الفرع الوحدة B2-17 بمول سيتي سنتر الماظة - القاهرة

383 - الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال عصفور( شركة سبق قيدها برقم     12352 قيدت فى 

11-01-2005 برقم ايداع    92وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع محل رقم G2A الكائن بمركز المستلزمات المنزلية داخل مول مجمع العرب بناحية مدينة 6 اكتوبر

384 - شركه كونكريت للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     16991 قيدت فى 13-08-2006 برقم ايداع    

12287وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - داندى مول - 

الكيلو 28 - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الوحدة رقم ) 84 - 85 (

385 - بيسايد للتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     60436 قيدت فى 10-09-2012 برقم ايداع    

18453وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في مول مصر 

بمدينة 6 اكتوبر - محل رقم G077 الدور الول حسب العقد المبرم

386 - بيسايد للتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     60436 قيدت فى 10-09-2012 برقم ايداع    

18453وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في كايرو 

فيستيفال سيتي مول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة محل رقم 1099 الدور الول حسب العقد المبرم

387 - ابن حيان معامل اكيو لب ibn hayan company acculab laboratories شركة سبق قيدها 

برقم     60743 قيدت فى 25-09-2012 برقم ايداع    19687وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع )ابن حيان( و مقره الوحدة رقم 302 - الدورل الثالث العقار رقم 168 شارع 

النزهه - ميدان سانت فاتيما - النزهه )معامل اكيو لب(
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388 - ساس ايجيبت - SAS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     67898 قيدت فى 01-08-2013 برقم 

ايداع    16955وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة 

رقم 2 - الدور الرضى - العقار رقم 26 - ش عرابى - سرايات المعادى

389 - اكسبشن العالمية لدارة السوبر ماركت و المولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71399 قيدت 

فى 02-02-2014 برقم ايداع    2602وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع الكائن فى 63 أ شارع الثروة المعدنية البوابه الولى حدائق الهرام

390 - ديفيلوبمنت ايجيبت 1 تجهيز القاعات لعقد الجتماعات شركة سبق قيدها برقم     74765 قيدت فى 

23-06-2014 برقم ايداع    15506وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المكتب رقم 438 مبنى 47 شارع التسعين الشمالى - القطاع الول - التجمع الخامس

391 - جيوس ديفيلوبمنت JIOS Development شركة سبق قيدها برقم     74794 قيدت فى 

24-06-2014 برقم ايداع    15572وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم ) 1 ( -  عمارة برج القبة

392 - أبينزا APPENZA شركة سبق قيدها برقم     82755 قيدت فى 13-05-2015 برقم ايداع    13552

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم 94 بمدخل 

المنطقة الصناعية بالتجمع العمرانى الثالث

393 - شركة ترست بريدج لوجيستيك TRUST BRIDG LOGISTIC شركة سبق قيدها برقم     85960 

قيدت فى 03-09-2015 برقم ايداع    24983وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان -  الشقة رقم )10( بالدور الثانى في العمارة رقم )55( عمارت صقر قريش شارع النصر–  

بمساكن شيراتون المطار – حى النزهة – القاهرة

394 - ماكان MACAN )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     92643 قيدت فى 13-04-2016 برقم ايداع    

12492وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع ش عمر بن الخطاب - 

مدينه نصر - فندق جولدن بلزا

395 - ماكان MACAN )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     92643 قيدت فى 13-04-2016 برقم ايداع    

12492وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع  محل رقم 12 بالدور 

الرضي  بالمنطقه رقم 21 منطقه المستثمرين كمبوند ريفر ووك RIVERWALK بالقاهره الجديده

396 - ماكان MACAN شركة سبق قيدها برقم     92643 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    12946

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

397 - شركة ماكان شركة سبق قيدها برقم     92643 قيدت فى 12-08-2018 برقم ايداع    30021وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

398 - شركة روتس للستثمار شركة سبق قيدها برقم     96881 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

27814وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 2 فيل 132 البنفسج 3 - 

التجمع الول

399 - الصفا لستخلص الزيوت النباتية شركة سبق قيدها برقم     97952 قيدت فى 18-10-2016 برقم 

ايداع    31779وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 9 برج 

المحروسة - القناطر الخيرية - القليوبية

400 - الرؤيا للتشيد و البناء شركة سبق قيدها برقم     102371 قيدت فى 20-02-2017 برقم ايداع    6499

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 7 شقة 8 

بعمارات العبور - صلح سالم
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401 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

الفرع وصله دهشور - مدخل 4 الشيخ زايد - الممشي السياحي - الشيخ زايد

402 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع بالدور الرضي بالمنطقه الخارجية بالمول بالعنوان 49 ب منطقه المستثمرين الجنوبية - )مول ذا 

سوت( - التجمع الخامس القاهرة الجديدة

403 - وندرفل للتجارة Wonderful For Trade Co .L.T.D شركة سبق قيدها برقم     103503 قيدت 

فى 16-03-2017 برقم ايداع    10042وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  عقار رقم 4125 – المجاورة الرابعة ـ المعراج العلوى- البساتين - القاهرة.

404 - ايلجانت تكس لتجارة القمشة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     105200 قيدت فى 2017-05-04 

برقم ايداع    16027وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل 

رقم 5 الدور الثاني عقار رقم 14 أ - بالمنطقه الصناعية الولي - العبور - خلف مجمع البنوك العبور

405 - ايلجانت تكس لتجارة القمشة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     105200 قيدت فى 2017-05-04 

برقم ايداع    16027وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

قطعة 26 - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس

406 - ايلجانت تكس لتجارة القمشة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     105200 قيدت فى 2021-08-25 

برقم ايداع    39158وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

407 - زدنى للتدريب والستشارات شركة سبق قيدها برقم     109897 قيدت فى 20-09-2017 برقم ايداع    

34714وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالشقق ارقام 

22-23-24 بالدور الثانى علوى - بالعقار الكائن بتقسيم فردوس هان عيسوى المقام على القطعتين رقمى 2,1 

بذات التقسيم - القناطر الخيرية وتعيين / موناز صلح محمد محمد الديب رقم قومى 28002060101122

408 - أيه - تي - إس لعمال المقاولت A.T.S شركة سبق قيدها برقم     117647 قيدت فى 2018-02-26 

برقم ايداع    9244وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - 

الوحدة رقم 7 الدور الثانى الكائنة بالعقار رقم 369 مجاورة 1 الحى الثانى

409 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح الفرع الدور الول علوي البالغ مساحته 300 متر مربع تقريبا و محل بالدور الرضي البالغ مساحته 20 

متر مربع الكائنين بالعقار الكائن بشارع مصنع الغزل

410 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح 

الفرع الدور الول علوي البالغ مساحتها 250 متر تقريبا في العقار الكائن بشارع بورسعيد - بجوار مستشفي 

فرشوط المركز - فرشوط

411 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

افتتاح الفرع شقه بالدور الول علوي و البالغ مساحتها 200 متر و محل بالدور الرضي البالغ مساحته 65 متر 

مربع تقريبا الكائنين بالعقار الكائن بشارع البراهيمية - بجوار بنك القاهرة و مدرسة سان مارك - مدينة ببا

412 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع شقه دور اول علوي مساحتها 175 متر مربع و محل بالدور الرضي مساحته 70 متر تقريبا - 

الكائنين في ناصيه الحارة الغيطاني - شارع صلح سالم
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413 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع الدور الول و البالغ مساحته 150 متر تقريبا في العقار الكائن بطريق - مصر اسيوط السريع 

الزراعي - البدرشين

414 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

فرع شقه بالدور الثاني و البالغ مساحتها 220 متر مربع تقريبا الكائن في 19 شارع توني بك - اعلي مكتبة 

الشباب - ملوي

415 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

افتتاح الفرع شقتين بالدور الول علوي و بالغ مساحتهم 155 متر مربع و محل بالدور الرضي البالغ مساحته 

45 متر مربع الكائنين بعمارة صبري عيد عبد الواحد قرية كوم المنصورة - المعابدة - الطريق الرئيسي ابنوب

416 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

افتتاح الفرع / الميزان علوي و البالغ مساحتع 225 متر مربع بالعقار الكائن بحارة خوفو شارع سعد زغلول 

اعالي ماكدونالدز - كورنيش النيل - بندر دمياط

417 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

افتتاح فرع شقه دور اول علوي مساحتها 165 متر مربع و محل بالدور الرضي مساحته 28 متر الكائنين في 

برج العماد الطبي - قرية سنباط اول الطريق الجديد - مركز زفتي

418 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج نفل 

الفرع المراغة الكائن- 1 عمارة عبدالعال رشاد - شارع اسيوط سوهاج - ليصبح بالعنوان الجديد - شقتين بالدور 

الول علوى اداري والبالغ مساحتهم 200 متر مربع تقريبا )العين المؤجرة( ومحل بالدور الرضى البالغ مساحته 

16 متر مربع تقريبا )العين المؤجرة( الكائنين بالعقار الكائن بشارع اسيوط سوهاج الرئيسي -

419 - سينت مصر SCENT EGYPT شركة سبق قيدها برقم     121528 قيدت فى 27-05-2018 برقم 

ايداع    23524وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة 

رقم ) 10 ( - الدور الرضى - المول التجارى ) فانتوم - ميراكى ( - المنطقة الستثمارية بدار القوات الجوية - 

صلح سالم

420 - سولد لدارة المطاعم و الكافيهات SOLD شركة سبق قيدها برقم     128599 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    57467وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

421 - سولد لدارة المطاعم و الكافيهات SOLD شركة سبق قيدها برقم     128599 قيدت فى 2018-12-09 

برقم ايداع    52428وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 

وحده بالدور الول مول اربيل بلزا شارع جمال عبدالناصر - التجمع الثالث - القاهره الجديده- القاهرة - مطعم 

DOTS دوتس

422 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الفرع محل 

)مطعم( 107 مدن شارع السكة الحديد - امام نادي الشجرة - حي ثاني السماعيلية

423 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل )

مطعم( رقم D1 بالمركز التجاري ارابيسك مول - مدينتي
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424 - ترند وير لتجارة المنتجات الجلدية TREND WEAR شركة سبق قيدها برقم     133503 قيدت فى 

28-03-2019 برقم ايداع    14473وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  الوحده التجارية رقم 116 - 117 بالطابق الول من المركز التجاري بابراج نايل سيتي الكائن في 

2005 كورنيش النيل - رملة بولق -

425 - نيو ستيب للتسويق العقارىNew Step شركة سبق قيدها برقم     134087 قيدت فى 2019-04-10 

برقم ايداع    16687وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسى لدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى:5 ش السعادة – روكسى

426 - هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135431 قيدت فى 2019-05-21 

برقم ايداع    21777وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية : قطعة رقم ) 20 

( تقسيم محور خدمات الحي الخامس

427 - نيو كابيتال اليكتريك للمقاولت الكهربائية New Capital Electric ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

143394 قيدت فى 05-12-2019 برقم ايداع    51968وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم ) 26 ( ارض وزارة المالية - الدور الرضى - منطقة الميراج - 

التجمع الول

428 - كابيتال تك للصناعات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     143962 قيدت فى 17-12-2019 برقم 

ايداع    53985وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانونى ومكان وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التى :-   القطعة 

رقم 117 بامتداد المنطقة الصناعية السادسة - بمدينة 6اكتوبر – الجيزه .

429 - وجيه عابدين أبو يوسف الصعيدي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148207 قيدت فى 2020-03-09 

برقم ايداع    11354وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

قطعة الرض رقم 1 المنطقة السكنية الثالثة

430 - ال جمال للنقل و الخدمات شركة سبق قيدها برقم     150228 قيدت فى 28-06-2020 برقم ايداع    

18873وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

شارع طريق ترعة المنصورية - كرداسة

431 - ايجى مون للتنمية السياحية Egy Moon شركة سبق قيدها برقم     151836 قيدت فى 2020-08-05 

برقم ايداع    23958وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز 

الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : شقه رقم 31 بالدور الثالث بالعقار 1 ش عبد الحميد 

لطفي – المنطقة التامنة

432 - نيولينز لصناعة العطور ومستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     152307 قيدت فى 

16-08-2020 برقم ايداع    25737وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - قطعة رقم 2 - بلوك C4 - مجمع سى بى سى الصناعى - منطقة المطورين

433 - لفيري للبرمجيات Laverie شركة سبق قيدها برقم     156939 قيدت فى 12-11-2020 برقم ايداع    

41939وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقة السكنية التى تأخذ رقم سفلى 

بالدور السفلى بالعقار رقم 8 شارع 10 – المنطقة الثانية – الحى الخامس – التجمع الخامس - القاهرة

434 - شركة ريسيرش ساينس انستيتيوت - دبى Research Science Institute -Dubai شركة سبق 

قيدها برقم     157275 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع    43743وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع في العنوان / 77 شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس

435 - محمد راض وشريكية شركة سبق قيدها برقم     158275 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    

46523وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 2- بلوك 22- شارع احمد 

الزمر امتداد ذاكر حسين-المنطقة العاشرة – الدور الرابع – شقة 402- مدينة نصر- القاهرة
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436 - محمد راض وشريكية شركة سبق قيدها برقم     158275 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    

46523وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاج الفرع 77 شارع التسعين 

الحنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

437 - جي دي ايجيبت لتجارة المعادن شركة سبق قيدها برقم     158753 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47957وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11 ش يوسف الجندي باب اللوق 

- ميدان التحرير - المبني اليوناني

438 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     160666 

قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3475وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع المحل التجاري رقم )2-3-4-5( بالدور الرضي في الديب مول 1 شارع سوريا - رشدي 

- قسم سيدي جابر

439 - شيبنج سوليوشنز ايجيبت لخدمات الشحن

Shipping Solutions Egypt شركة سبق قيدها برقم     163191 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    

11801وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم 91 - 

العقار رقم 7 - ش وهدان - قسم اول مدينة نصر

440 - ترابط للتجارة والتوريدات العمومية LINKAGE شركة سبق قيدها برقم     164011 قيدت فى 

25-03-2021 برقم ايداع    14481وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / الكيلو 18 طريق مصر بلبيس الصحراوى - المنطقة الصناعية الثالثة - 

مدينة العبور

441 - محمود احمد علي حمزة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     164989 قيدت فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    17829وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع لوحدة رقم 

99 - المنطقه الصناعية المطورين - مجمع الوحدات الصغيرة و المتوسطة - مدينة السادات

442 - ايليمنت فايف للنشطه الرياضيه 

Element Five شركة سبق قيدها برقم     165431 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    19444وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : جزء من النادى الجتماعى 

بمنطقة الخدمات بمشروع منتجع صن سيتى جارنز و الكائن بالقطعة رقم 21 بمنطقة المتداد الشرقى لمنطقة 

المستثمرين الشمالية - بالتجمع الول

443 - الواحات الخضراء للتجارة والزراعة Green Oases شركة سبق قيدها برقم     165784 قيدت فى 

06-05-2021 برقم ايداع    20784وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

افتتاح الفرع محل دور ارضي شارع الرفاعي - حي ثاني طنطا - الغربية

444 - الواحات الخضراء للتجارة والزراعة Green Oases شركة سبق قيدها برقم     165784 قيدت فى 

06-05-2021 برقم ايداع    20784وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم ) 13 ( - عمارة ) 158 ( - غرب اربيل

445 - بى اس ايه للستشارات والتدريب 

P.S.A شركة سبق قيدها برقم     167127 قيدت فى 09-06-2021 برقم ايداع    25627وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 57 شارع رقم 1 - الحي الرابع - المنطقة 

الخامسة - التجمع الخامس -

446 - بكس فارما PEX شركة سبق قيدها برقم     167565 قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    27530

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 6 بالدور الثانى 

بالعقار رقم 80 فى شارع هشام لبيب - الحي الثامن-  مدينة نصر أول  - القاهرة .
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447 - السدى للنقل المبرد والمجمد شركة سبق قيدها برقم     171196 قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع    

39196وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 32  ش محمود 

ابوالعيون -

448 - لفاندر للمطاعم Lavender شركة سبق قيدها برقم     177486 قيدت فى 08-12-2021 برقم ايداع    

59486وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 114مركز 

المدينة القطاع الول التجمع الخامس

449 - موتور للتجارة اللكترونية MTOR E-Commerce شركة سبق قيدها برقم     177519 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع    59729وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع قطعه 2 و قطعه 10 بلوك 37 المنطقه العاشرة شارع ابراهيم ناجي )2.10( مدينة نصر

450 - موتور للتجارة اللكترونية MTOR E-Commerce شركة سبق قيدها برقم     177519 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع    59729وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  عمارة 29 شارع البراكمه - الحي السابع - مدينة نصر

451 - ايزكو للتجارة والمقاولت ISCO for Trading and Contracting شركة سبق قيدها برقم     

178294 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    62367وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية اضافه الفرع بالعنوان / وحدات رقم 479-480 بمساحة 96 م بقطاع الغزل والنسيج - بمدينة 

المحلة الكبرى

452 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    27911وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن 

بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

453 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    64003وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن 

بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

454 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    64003وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن 

بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

455 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    27914وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

456 - اورجينال جروب لتجارة الهدايا والمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     178763 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    27920وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الوحدة رقم 1 بالدور الثاني بمنطقه خدمات فندق جي دبليو ماريون ميراج سيتي القاهرة الكائن 

بالطريق الدائري - التجمع الول - القاهرة

457 - مالتى دايرى للنتاج الحيوانى

Multi Dairy شركة سبق قيدها برقم     180416 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    5173وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المركز الرئيسى ليكون / مجمع السادات للنتاج 

الحيوانى - مدينة السادات - الكيلو 80 - طريق القاهرة السكندرية الصحراوى

Page 650 of 1587 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

Jet Trading For Cleaning Equipments Agencies 458 - جيت تريدينج لتوكيلت معدات النظافه

Co .,LTD  شركة سبق قيدها برقم     180484 قيدت فى 31-01-2022 برقم ايداع    5540وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع 8 ح الحسيني ناصيه 53 ش نجيب 

الريحاني - قسم الزبكية

459 - بيل لوجستيك ايجيبت للخدمات اللوجستيه Pil Logistics Egypt شركة سبق قيدها برقم     183326 

قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    16831وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح الفرع الكائن في القطعه رقم مجمعه 3L03&3L04 مدينة التجمعالت الصناعية " زيزينيا سابقا 

بمدينة العاشر من رمضان

460 - مارينا سبورتس Marina Sports شركة سبق قيدها برقم     191323 قيدت فى 05-09-2018 برقم 

ايداع    2151وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عمارة 217 – 

الدور الثالث – امتداد الهضبة الشمالية – الغردقة - البحر الحمر تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار 

القاهرة

461 - كايرو الكترونيكس سيليكو شركة سبق قيدها برقم     1138 قيدت فى 30-07-1998 برقم ايداع    

3374وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 21 مكرم عبيد - الدور 

الثانى شقة 2 - مدينة نصر .

462 - دمج شركة الوادى للتصنيع الغذائى ) هالة فريجى وشركاها ( شركة توصية بسيطة بشركة الوادى 

للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     5873 قيدت فى 18-11-2001 برقم ايداع    

1156وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان - الضلع ك 54 غرب 

طريق مصر اسكندرية الصحراوى - خارج زمام بنى سلمة - بدل من - 54 طريق مصر اسكندرية الصحراوى

463 - شركه اطلس كوبكو للمعدات مصر شركة سبق قيدها برقم     10411 قيدت فى 16-10-2003 برقم 

ايداع    6227وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعه رقم 

7 , 17 بلوك 13024 المنطقه الصناعيه الولي - مدينه العبور

464 - الدولية للصناعات المعدنية والخشبية I-M-W شركة سبق قيدها برقم     16786 قيدت فى 

14-11-2005 برقم ايداع    15636وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة رقم )103( بالدور الول المحور المركزي الجنوبي -

465 - الصفوة للستشارات والتنمية شركة سبق قيدها برقم     52796 قيدت فى 05-07-2011 برقم ايداع    

12171وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة الدارية 

والتى تمثل جزء من مساحة الدور السادس بالعقار رقم 231 - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس

466 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / 2محل رقم 3 - ك 17.5 طريق أسكندريه مطروح

467 - جورج سامى عزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     80958 قيدت فى 12-03-2015 برقم ايداع    

6982وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : الدور الثانى علوى 

7 شارع 2 مجمع خضر الصناعى - شبرا الخيمة

468 - الشركة المصرية للكتان والوبريات ) ايليت ( شركة سبق قيدها برقم     84114 قيدت فى 

17-06-2015 برقم ايداع    17712وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

القطعة رقم 6080_المنطقه الصناعية السادسة .

469 - سيلورز للغذية والمشروبات وإدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     111857 قيدت فى 

31-10-2017 برقم ايداع    41435وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / نادى بلتنيوم - منطقة النوادى - التجمع الخامس

Page 651 of 1587 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

470 - سيلورز للغذية والمشروبات وإدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     111857 قيدت فى 

31-10-2017 برقم ايداع    41435وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 

شارع حسن حافظ - متفرع من شارع جسر السويس

471 - الشركة المصرية البلجيكية فليفربار شركة سبق قيدها برقم     116750 قيدت فى 07-02-2018 برقم 

ايداع    6249وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في 

118 شارع مصر و السودان - حدائق القبه

472 - إيليت ميديكا للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     121038 قيدت فى 14-05-2018 برقم ايداع    

21601وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم 3 بالدور 

الثالث بالمبني رقم 164 شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة- القاهرة باسم / اسبكتس 

Aspects Clinica كلينيكا

473 - المنوفية سبورت للتسويق الرياضي شركة سبق قيدها برقم     128821 قيدت فى 13-12-2018 برقم 

ايداع    53189وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية يكون المركز الرئيسى 

لدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التى:  دراجيل – داير الناحيه -الشهداء

474 - البروج أفريكا كريست للستثمار Africa Crest For Investment -AL Bouroug شركة سبق 

قيدها برقم     132895 قيدت فى 17-03-2019 برقم ايداع    12446وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني:

مدرسة الشويفات الدولية بالقاهرة - بوابة رقم )4( مبنى رقم )ج( - التجمع الخامس

Applications &payment systems  )475 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالقطعه 8908 منطقه 

س الهضبه العليا - منخزن للشركة - المقطم

Applications &payment systems  )476 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعقار رقم 1140 

شارع 9 هـ حي الدبلوماسين - 3 شقق بالدور الرضي - المقطم

Applications &payment systems  )477 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 1 -

Applications &payment systems  )478 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 2 -

Applications &payment systems  )479 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 3 -

Applications &payment systems  )480 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 5 -
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Applications &payment systems  )481 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 7 -

Applications &payment systems  )482 - تطوير نظم البرمجة والدفع اللكتروني )مصاري

Development APSD شركة سبق قيدها برقم     133016 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12892وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع 1 ش 41 متفرع من 

شارع 9 حي الدبلوماسيين - شقة 8 -

483 - أختين تريدنج شركة سبق قيدها برقم     137815 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع    31014وفى 

 FF-18 تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة التجارية رقم

الكائن بالطابق الول بمول لنوفافيستا جاردن 8 - احدى مولت "ايطاليان سكوير" بالمركز التجاري السياحي 

الترفيهي ضمن مجموعه المراكز التجارية ايطاليان اسكوير و الكائن ضمن مشروع كمبوند لنوفافيستا- المقام علي 

قطعه الرض رقم 8 بمنطقه المستثمرين الشمالية - التجمع الول - القاهرة الجديدة

484 - أختين تريدنج شركة سبق قيدها برقم     137815 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع    31014وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المصنع رقم 467 - منطقه 

الصناعات الصغيرة بمنطقه اللف مصنع - شمال طريق القطامية العين السخنه - التجمع الثالث - المنطقة 

الصناعية - القاهرة الجديدة

485 - كابيتال انفستمنت للستشارات Capital Investment Consultant .Cic شركة سبق قيدها برقم     

138694 قيدت فى 22-08-2019 برقم ايداع    34601وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : وحدة ادارية رقم 12 عمارة 4 شارع 151

486 - جلوبال فينتشرز للستثمار العقارى    GLOBAL VENTURES FOR REAL ESTATE شركة 

سبق قيدها برقم     143517 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    52368وفى تاريخ  11-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مكتب رقم o3 – الدور الثانى بمشروع المبنى التجارى 

والدارى بولرس – المقام على قطعة رقم 3 – القطاع الرابع مركز مدينة القاهرة الجديدة- التجمع الخامس

487 - نيفيديا اليطاليه للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     144670 قيدت فى 01-01-2020 برقم 

ايداع    43وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : برج سيتي 

ليت 1 مكرم عبيد  الدور السادس

488 - مجموعه حردان الدولية HARDAN INTERNATIONAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

156738 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    40798وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح / مصنع )بالطابق الرضي ( المقام علي قطعة 10 بلوك 20007- المتداد 

الغربي

489 - عالم البناء والتعمير للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     157543 قيدت فى 30-11-2020 برقم ايداع    

44543وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 216 شارع 

النزهه

490 - الريس للستثمار التجاري  Elrayes شركة سبق قيدها برقم     158153 قيدت فى 2020-12-07 

برقم ايداع    46153وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان - محل 

رقم 16 بلوك رقم 9 بالمنطقة الحرفية التجارية – بمشروع مدينتى -

491 - بروتيم للمقاولت ProTeam Contracting شركة سبق قيدها برقم     158527 قيدت فى 

13-12-2020 برقم ايداع    47152وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : العقار رقم 9 عبد الحميد لطفى - مدينة نصر اول
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492 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories شركة سبق قيدها برقم     

159903 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    833وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية شقه ببرج الشيماء - طريق طنطا - قطور - سبرباى - قسم ثالث - طنطا - الغربية وتعيين / محمد 

الرفاعى ابراهيم الرفاعى - مدير للفرع

493 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories شركة سبق قيدها برقم     

159903 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    833وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية اضافه فرع بالعنوان / شقة بالدور الثانى علوى رقم 54 ميدان التحرير امتداد شارع سعد زغلول 

كفر الزيات - الغربية وتعيين / ياسمين محمد سامى - مديره للفرع

494 - العاصمه للستشارات الدارية شركة سبق قيدها برقم     160709 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

3674وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح :- وحدة رقم 

1 العقار رقم 100 شقة امامي غربي بالدور التاسع شارع الثورة

495 - ليرن تكنولوجى Learn Technology شركة سبق قيدها برقم     164031 قيدت فى 2021-03-28 

برقم ايداع    14501وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الفيل رقم 42 ش الجزيرة بمنطقة التجمع الخامس

496 - فرج جروب للستثمار العقارى وتجارة المعادن شركة سبق قيدها برقم     168126 قيدت فى 

29-06-2021 برقم ايداع    29626وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحده رقم 4 بالدور الرضي عماره 130 المستقبل -مدينة الشيخ زايد -

497 - الشعب للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     169382 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    33982

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  شقه رقم )1( بالدور 

الرضي – بالعقار رقم 3 – المجاورة التاسعة – التجمع الول – القاهرة الجديدة – القاهرة.

498 - ليف جلوبال مصر للنقل شركة سبق قيدها برقم     172291 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    

42791وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 شارع 269 المعادى الجديدة

499 - التفاعلت الكيماوية للورقPaper Chemical Reactions-PCR شركة سبق قيدها برقم     

172658 قيدت فى 21-09-2021 برقم ايداع    44058وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع مصنع رقم 1 شارع مطاحن الندي - المنطقه الصناعية - خارج زمام بساتين 

السماعيلية - بلبيس

500 - التفاعلت الكيماوية للورقPaper Chemical Reactions-PCR شركة سبق قيدها برقم     

172658 قيدت فى 21-09-2021 برقم ايداع    44058وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 2 شارع طه حسين - الزمالك

501 - المتحدة للنشا والجلوكوز U S G شركة سبق قيدها برقم     173199 قيدت فى 28-09-2021 برقم 

ايداع    45630وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية منطقه المطورين - 

القطعه رقم 3 - القطاع رقم F3 قطع الرض ارقام )4-5-6-8-9-10-11-12-13( مدينة السادات

502 - الحجاز لخدمات المياة Alhegaz For Water Services شركة سبق قيدها برقم     175531 قيدت 

فى 09-11-2021 برقم ايداع    53281وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 29 محمد رضوان قطعه 29 بلوك 15 المنطقة الثانية عشر - مدينة نصر اول

503 - عيادات بورتوا التخصصية POUR TOI شركة سبق قيدها برقم     177494 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع    59494وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع 50 شارع الثورة - الدقي
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504 - أتلنتك دايفينج سنتر ATLANTIK DIVING CENTER شركة سبق قيدها برقم     180857 قيدت 

فى 08-02-2022 برقم ايداع    7094وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان - الوحدة رقم 4 بفندق لزولى الكائن بئر اسل - القصير

505 - نيو ادريس للخدمات العقارية New Address For Real Estate Services شركة سبق قيدها 

برقم     183424 قيدت فى 17-03-2022 برقم ايداع    17290وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 15 ش صقليه متفرع من ش محمد حسنين هيكل

 R T A forconstructoin public supp company 506 - ار ايه تى للمقاولت والتوريدات العمومية

شركة سبق قيدها برقم     191602 قيدت فى 24-05-2022 برقم ايداع    4937وفى تاريخ  2022-08-11   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 عطفه صايمة – الدرب الحمر – القاهرة تم نقل سجل من استثمار 

اكتوبر الى استثمار القاهرة

507 - ايموكت EMOKT ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8823 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع    

3535وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع /محل بالدور الرضي 

يمين المدخل الكائن 12ش نصر احمد زكي - مدينه نصر -القاهره

508 - الشركه العربيه التجاريه للمقاولت الصناعيه ) اتيك ( شركة سبق قيدها برقم     11718 قيدت فى 

18-08-2004 برقم ايداع    5923وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

افتتاح الفرع /قطعه ارض فضاء - رقم بدون الكائنه شمال الملبس الجاهزه - بالشيخ زايد - السماعليه

509 - انيرجيا لكابلت الطاقة - السويدى شركة سبق قيدها برقم     30405 قيدت فى 17-02-2008 برقم 

ايداع    3245وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/56شارع 

الثوره قطعه رقم5 المربع 286 من خريطه مصر الجديده - الدور السابع

510 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 04-08-2010 برقم ايداع    17430وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

511 - أبو العنين جروب للبلستيك )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     66852 قيدت فى 06-06-2013 برقم 

ايداع    12904وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - ش 

الموزة - القطعه رقم 109 من 99 باسوس -

512 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69092 قيدت فى 10-10-2013 برقم ايداع    21826وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

513 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

شركة سبق قيدها برقم     69092 قيدت فى 17-06-2015 برقم ايداع    17689وفى تاريخ  2022-08-13   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور المركزى -

514 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69092 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49404وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

515 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69092 قيدت فى 10-05-2018 برقم ايداع    21174وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -
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516 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69092 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49403وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

517 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69093 قيدت فى 10-10-2013 برقم ايداع    21827وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

518 - يونيتد العالمية للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     70545 قيدت فى 23-12-2013 برقم 

ايداع    27744وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع - سموحه 

شارع الخمسين من مصطفى كمال برج التيسير

519 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح فرع/ المحل رقم 2 الكائن بجانب مكتب العمل -دشنا -قنا

520 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح فرع/ المحل رقم 2 الكائن في شارع البوسته -نجع جمادي -قنا

521 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع الكائن بالعنوان // 16 شارع ثروت - بين السريات

522 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح فرع/المحل رقم 1 الكائن فى شارع عبدالمنعم رياض-نجع حمادى-قنا

523 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/المحل رقم 1 الكائن فى شارع 30 مارس )انور السادات حاليا( -نجع حمادى-قنا

524 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع الكائن بالعنوان // بارتيشن في مول سيتي مارك الكائن بالمنطقه رقم 6 المحور المركزي الجنوبي - 

الشيخ زايد -الجيزه

525 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع / محل بالعقار رقم 2 شارع يوسف ابودياب -اوسيم- الجيزه

526 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // محل بالعقار بناحية الخطاطبة المحطة

527 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/المحل رقم2 الكئن بناحيه شارع الصلح الزراعى-بندر ابو تشت-قنا
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528 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع /المحل رقم2 الكائن بشارع احمد بدوى -مركز فرشوط -قنا

529 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/محل فى شارع جمال عبدالناصر- قسم اول منيا القمح -الشرقيه

530 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع/ محل فى شارع خالد ابن الوليد- القنايات- الشرقيه

531 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع /محل فى شارع بور سعيد- مركز ابو حماد- الشرقيه

532 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع/ محل بشارع الجيش برج سما -مركز ابو حماد - الشرقيه

533 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع /برج المناره - ميدان سندوب - اول المنصوره - الدقهليه

534 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع / محل فى برج الحكمه -شارع الجلء الرئيسى - امام الداره التعليميه - الدقهليه

535 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح الفرع /محل رقم 3 كائن بناحيه شارع الحريه - جرجا - سوهاج

536 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح الفرع /محل رقم 2 شارع مصر اسوان - برديس- سوهاج

537 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن //شارع الترعة السلطوحية - بجوار مسجد الرضا

538 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // محل دور ارضي الكائن في شارع المحطة - بجوار موقف التوبيس - بجوار محل 

دهانات يوتين - حصة برما

539 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / المحل الكائن فى شارع بحر مويس - قسم العزايزيه - الشرقيه

540 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح الفرع / المحل رقم 10 عماره 17 باللف مسكن الشارع الرئيسي - السوق التجاري -مدينه النوباريه -

البحيره
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541 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع /المحل الكائن فى شارع المحطه - قريه انشاص الرمل - مركز بلبيس -الشرقيه

542 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع/شارع مصطفى زيدان - الشيخه حمده - مركز القرين - الشرقيه

543 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع/ محل فى شارع الجمهوريه - مركز ههيا -الشرقيه

544 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع /محل فى شارع المركز القديم-ابو حماد البلد- مركز ابو حماد- الشرقيه

545 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // رقم 20 شارع 136 مسجد الوطنية

546 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح الفرع / محل البكائن في ميدان العبور - وسط المدينه- وادي النطرون - البحيره

547 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // محل تجارى رقم 43 - المنطقة الرابعة

548 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // محل رقم 3 بالعقار رقم  92  - غرب السكة الحديد - عزبة النخل

549 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

أفتتاح الفرع الكائن بالعنوان // محل بالدور الرضي - بالعقار الكئن في حرم الطريق الدائري اعلى نفق العزبة 

البيضاء - قسم الخصوص

550 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع / محل رقم34بالعقار رقم 16 بالسكان التجاري -المجاوره السادسه - برج العرب الجديده 

-السكندريه

551 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع / محل رقم 7 بالعقار رقم 2قبلي السكه الحديد اسفل الكوبري -العامريه -السكندريه

552 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن // بالعقار رقم 9 شارع الحرية - بجوار بنزينة التعاون
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553 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/المحل رقم6أ الكائن فى مول السيد- شارع الجمهوريه- مركز فرشوط- قنا

554 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع / الحل الكائن بشارع البيطاش يمين محل علء برقيع للفضيات -بمنطقه العجمي قسم 

الدخليه -السكندريه

555 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع/ محل رقم 2 الدور الرضي بالعقار رقم ك - طريق مصر اسكندريه الصحراوي قبل 

شارع التامين الصحي - بجوار صيدليه احمد سعيد -الدخليه- السكندريه

556 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع/ العقار رقم 1 شارع محمد عزام من الشارع المامي الغزالي -قسم امبابه -الجيزه

557 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/المحل رقم1 الكائن فى شارع مصنع الغزل -الشؤن- قنا

558 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/ المحل رقم 2 الكائن فى شارع بستان- حوض10- بندر قنا

559 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع / محل بالعقار الكائن في ابراج ديار الصفا -طريق الصفا - طريق اسكندريه مطروح - 

قسم الدخليه - الهانوفيل-السكندريه

560 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/المحل رقم 2 الكائن فى شارع السويقه -حجازه قبلى - قوص-قنا.

561 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/ المحل رقم1 الكائن فى شارع النصر - قوص- قنا

562 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / محل رقم 10 بالمرحله الولي -مجمع الردنيه التجاري - الحي السابع - مدينه 6 اكتوبر -الجيزه

563 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع/ محل رقم 9 الدور الرضي -مبني الخدمات A- مشروع بيتا جرينز -حدائق اكتوبر-مدينه 6اكتوبر -

الجيزه

564 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/ المحل رقم 1 الكائن فى شارع 30مارس )انور السادات حاليا( -نجع حمادى-قنا
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565 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / محل بالعقار رقم1 عمارات شركه الشمس السكان والتعمير- مجاوره الرابعه - الحي الثاني عشر- 

قسم ثاني اكتوبر -الجيزه

566 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح /الرقم المحل رقم2 -جسر  العويضات - قفط - قنا

567 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

افتتاح الفرع/ المحل رقم12 الكائن فى مول فاميلى شارع 23 يوليو - بندر قنا

568 - شركة الحلول الهندسية المتعددة Multi Engineering Solutions Co شركة سبق قيدها برقم     

82386 قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع    12245وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - 2 ط شارع مسجد العوضى المتفرع من شارع الجيش - حدائق الهرام - الجيزة . 

وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 569 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع / )فرع دقلت()فرع التمويل( والكائن 

بالدور الثانى علوى عماره الدكتور /احمد نوح - الشقه يسار السلم بقريه دقلت -مركز كفر الشيخ - محافظه كفر 

الشيخ

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 570 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع/ قريه بيت داود نجع علي منصور بعد 

شبكه المحمول -مركز جرجا - محافظه سوهاج

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 571 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع/ الكائن بالشقه بالدور الرضي امام السلم /

مسطح غير مقسم الي الحوائط بالعقار الكائن قريه العقب/ مدخل نجع حمالم بجوار كافتيريا كوكب الشرق -مركز 

قوص-محافظه قنا

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 572 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الكائن بالدورين الرضي والول علوي 

والكائن بالعقار بانو نشابه بجوار سوق الثلثاء وبعد كوبري قنطره وصيلة -الخطاطبه-مركز السادات -المنوفيه

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 573 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع/ الكائن بكامل مسطح الدور الول بالعقار 

الكائن كوبري الشاطريق حوش عيسي / دمنهور معرض الشوحه للموتسيكلت -مركز دمنهور

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 574 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع/ الكائن بالشقه الكائمه علي كامل مسطح الدور 

الرضي )غير مقسم بحوائط( بعماره التداوي الكائنه بقريه حجازة قبلي / كوبري حجازة خلف شركة مشروعي/-

مركز قوص- قنا
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(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 575 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع / الكائن بطريق مصر /اسوان 

الزراعي,عماره الحاج /عزت بجوار الوحده المحليه الجديده بالشارع الرئيسي علي كامل مساحه الرضي والدور 

الول العلوي -مدينه كلبشه -مركزنصرالنوبه-اسوان

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 576 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع / الكائن بمحل تجاري )يسار مدخل 

العقار( بالدور الرضي وكامل مسطح الدور الول علوي الكائنين بالعقار علي الطريق بجوار المزلقان -مركز 

شبرا قاص - الغربيه

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 577 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع /الكائن بكامل مساحه الدور الول والكائن 

بالعقار الكائن قريه الكفور بجوار صيدليه د/ حسن عبد العليم -مركز طاي -المنيا

647 - إيفن للخدمات التقنية شركة سبق قيدها برقم     184232 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    

20801وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 5 الدور 

الثانى بعد الرضى - عقار رقم 152 شارع العروبة

648 - مصر للنشاءات ) انكو مصر ( شركة سبق قيدها برقم     201790 قيدت فى 17-02-1980 برقم 

ايداع    2847وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / العقار 11 برج 

اسما ش احمد قاسم جوده

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 578 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع/ الكائن بمحل بابين /الشارع الرئيسي وشقه 

خلف المحل )متصلين موحده واحده( والكائنه بالدور الرضي فوق بدروم والكائن عزبه ابو حسين بجوار نقطه 

شرطه المناشي - منشأه طنطاوي

(  Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel 579 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر

ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84209 قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  

13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع / الكائن بكامل مسطح الدور الول علوي 

)الرضي( بالعقار بجوار بنك التنميه والئتمان الزاعي -منزل/اسلم صالح هشام حسن قريه الحواويش القبليه -

مركز اخميم

580 - محمد خليل الحاج حمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     114498 قيدت فى 21-12-2017 برقم 

ايداع    51194وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدوار المتكرره )الول 

,الثاني ,الثالث ,سطح العقار( من المصنع المقام قطعة رقم 16 بلوك 13037 ـ المنطقة الصناعية الولي ـ مدينة 

العبور

581 - ميشن ادفيرتيزنج MISSION ADVERTISING شركة سبق قيدها برقم     119361 قيدت فى 

28-03-2018 برقم ايداع    15001وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

356 - مخازن الشباب -6 اكتوبر

582 - بي دابليو ستيشانBW Station شركة سبق قيدها برقم     125998 قيدت فى 09-10-2018 برقم 

ايداع    42199وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع)المحل رقم 

f 30 ( منطقه الورش -السوق الشرقي -مدينه الرحاب -القاهره الجديده- القاهره
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583 - شركة مجموعةنماء الثروات للستثمار والتطوير شركة سبق قيدها برقم     127255 قيدت فى 

07-11-2018 برقم ايداع    47284وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / القطعه رقم 185نموذج)أ( المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2 -مجمع )1( بمدينه العاشر من رمضان -

محافظه الشرقيه

584 - شركة مجموعةنماء الثروات للستثمار والتطوير شركة سبق قيدها برقم     127255 قيدت فى 

07-11-2018 برقم ايداع    47284وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 

ش الشهيد طارق خلف من ش جوزيف تيتو -

585 - العربية للطيران - مصر  AIR Arabia - Egypt شركة سبق قيدها برقم     131595 قيدت فى 

18-02-2019 برقم ايداع    7829وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع/ محل ببرح الجمل عقار رقم5 ش فخر الدين خالد )السكه الحديد سابقا( ثان المنصوره -الدقهليه

586 - العربية للطيران - مصر  AIR Arabia - Egypt شركة سبق قيدها برقم     131595 قيدت فى 

18-02-2019 برقم ايداع    7829وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

اغلق الفرع -3أ شارع جزيرة الورد - المشاية السفلية - المنصوره اول -

587 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     142212 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    47675وفى 

تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

588 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     142212 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    47674وفى 

تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر - القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

589 - تريد دوت TRADEDOT شركة سبق قيدها برقم     149561 قيدت فى 09-06-2020 برقم ايداع    

16631وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2047 بالمجاورة الثانية ــ مدينة 

المعراج شقة رقم 1 بالدور الرضي ــ

590 - ركاز للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم     168441 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    

30941وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العمارة رقم )1( 57 عوايد – الدور الثالث – الغرفة رقم 1 – شارع مكرم عبيد – مدينة نصر أول –

591 - وودز فارما

WOODS PHARMA شركة سبق قيدها برقم     175554 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    53331

وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 40ش لبنان- المهندسين –

592 - اندماج شركة كريازي جاز شركة مندمجة في شركة كريازي اليكتريك شركة دامجه شركة سبق قيدها برقم     

106 قيدت فى 28-08-1997 برقم ايداع    114وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح الفرع مدينة البور قطع ارقام 3-4-5-6-7-8 بلوك مجمع المحاجر المنطقه الصناعية ب,ج القليوبية 

- فرع انتاج السخانات

593 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     18459 قيدت فى 16-04-2006 برقم 

ايداع    5002وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق المحل رقم 234 

بالدور الول المركز الترفيهيى ستارز سنتر ناحية طريق رابعة العدوية وتشمل بلوك رقم12 بواجهه ش عمر بن 

الخطاب

594 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     18619 قيدت فى 02-05-2006 برقم 

ايداع    5718وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع
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595 - المدينة المنورة للستثمار الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     32905 قيدت فى 2008-06-11 

برقم ايداع    12600وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شارع 

جيهان - ارض طرطير - اول المنصورة

596 - المدينة المنورة للستثمار الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     32905 قيدت فى 2008-06-11 

برقم ايداع    12600وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع العقار 

رقم 13 - شارع د/ محمود عبد العظيم - ميدان الطميهي - المنصورة اول

597 - المدينة المنورة للستثمار الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     32905 قيدت فى 2008-06-11 

برقم ايداع    12600وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع العقار 

رقم 24 شارع د/ محمود عبد العظيم - ميدان الطميهي - اول المنصورة

598 - المدينة المنورة للستثمار الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     32905 قيدت فى 2008-06-11 

برقم ايداع    12600وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 167 

حي الياسمين - المنطقه 5 التجمع الول - القاهره الجديده

599 - المدينة المنورة للستثمار الصناعى شركة سبق قيدها برقم     32905 قيدت فى 10-12-2017 برقم 

ايداع    48587وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

600 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 10-04-2016 برقم ايداع    11989وفى تاريخ  

14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج المحور 

المركزى -

649 - شركه الفرسان للتنميه العقاريه والستثمار شركة سبق قيدها برقم     303044 قيدت فى 1997-03-25 

برقم ايداع    5428وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7 

شارع عبدا نور الميرغنى - روكسى

601 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 09-11-2021 برقم 

ايداع    53302وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع 

بمصر- القطعة 2 / 45ج المحور المركزى -

602 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 10-01-2019 برقم ايداع    1710155وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

603 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 10-05-2018 برقم ايداع    1757761وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

604 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 20-06-2019 برقم ايداع    1710154وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

605 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    1000028وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -
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606 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    1710156وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بمصر- القطعة 2 / 45ج 

المحور المركزى -

607 - الشركة الدولية للنقل المشترك بنظام المناطق الحرة الخاصة ش م م شركة سبق قيدها برقم     48693 

قيدت فى 30-12-2012 برقم ايداع    27783وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اغلق الفرع

608 - ترانس مار انترناشيونال للنقل البحرى ش.م.م بنظام المناطق الحره الخاصه شركة سبق قيدها برقم     

48693 قيدت فى 21-07-2004 برقم ايداع    3885وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع - الدورين الرضي والول فقط بالعقار رقم 44 مكرر - المعروف بيرنج نامكو / ش 

فلسطين - المعادى الجديدة -

609 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع للشركة 

بالعنوان الوحدة CB6-6 - مراسي - سيدي عبد الرحمن - طريق اسكندرية / مطروح الكيلو 125

610 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

بالعنوان الوحدة رقم R5 بالدور الرضي - مشروع سكويروان - التجمع الول

611 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - محل 

بالدور الرضي داخل فندق بريزيدنت الكائن فى )22,22أ( شارع الدكتور طه حسين - الزمالك -قصر النيل - 

القاهرة فى مواجهه مدخل الفندق

612 - الشمس لدارة المنشات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع    

42411وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

613 - تراكس بى . ار ) Traccs P.R( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     62019 قيدت فى 

21-11-2012 برقم ايداع    24489وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - عقار رقم 37 - الدور 11 - شارع الرشيد - قسم العجوزة

614 - الحلول المتقدمه لتكنولوجيا المعلومات Advanced Solution Compnay  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     81864 قيدت فى 12-04-2015 برقم ايداع    10589وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 121 شقة 7 ش صقر قريش -شيراتون المطار

615 - بتروسولت ليمتد شركة سبق قيدها برقم     93004 قيدت فى 26-04-2016 برقم ايداع    13714وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / وموقع ممارسه نشاط 

تجفيف وطحن وتعبئه ملح الطعام : مصنع بالقطعه رقم )37( ببلوك )4( - جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه بمدينة 

برج العرب الجديدة – اسكندرية - مصر .

616 - فتحى محمد احمد السيد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     94382 قيدت فى 09-06-2016 برقم ايداع    

18541وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الفرع - رقم 1 

شارع بطل السلم - الرابعه الناصريه رمل ثان

617 - سويدش مديكل لدارة المشروعات SWEDISH MEDICAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

95512 قيدت فى 26-07-2016 برقم ايداع    22946وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم 5 بمنطقه الحياء السكنيه و المنطقه الخدمية الجنوبية B6 - بمدينتي القاهرة 

الجديدة
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618 - سويدش مديكل لدارة المشروعات SWEDISH MEDICAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

95512 قيدت فى 26-07-2016 برقم ايداع    22946وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم 214 بالدور الثالث بالمركز الطبي 1 المجاور لجهاز المدينة بالمنطقه الجنوبية 

بمدينتي

619 - سويدش مديكل لدارة المشروعات SWEDISH MEDICAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

95512 قيدت فى 26-07-2016 برقم ايداع    22946وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مدينتى - المنطقة الجنوبية رقم 5 - 6 الدور الثانى والدور الرضى شقة 3

620 - اشرف كمال جبره و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     108418 قيدت فى 07-08-2017 برقم ايداع    

28077وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان : القطعه رقم 20 

بمنطقة الصناعات الصغيرة بالفيوم الجديدة -

621 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD شركة سبق قيدها برقم     117881 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    10019وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان -  العقار رقم 78 شارع م 3 ص 7 الشيخ زايد  – الجيزة .

622 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD شركة سبق قيدها برقم     117881 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    10019وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء فرع العقار رقم 78 شارع م3 ص 7 قسم الشيخ زايد ) شارع البستان المجاورة 3 الحي السابع (

623 - اي كاندي  I CANDY شركة سبق قيدها برقم     122094 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    

26136وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 19 

بلوك 45 شنزو ابى - المنطقة التاسعة - مدينة نصر اول

624 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح 

الفرع الوحدة يمين السلم بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن بندر قنا  بحوض بانوش نمرة 33 - قسم ثان - ضمن 

القطعه ص 8.9

625 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح 

فرع الوحدة شمال السلم بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن بندر قنا بحوض بانوش نمرة 33 - قسم ثان - ضمن 

القطعه ص 8.9

626 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع الكائن بالدور الرضي بالكامل بالقطعه رقم 7 مدن بشارع عمر طوسون )ترعه القنايات( قسم 

الشاره - قسم ثان الزقازيق

627 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء 

الفرع - العقار3 بالدور الثالث علوى يمين السلم والكائنه بشارع مديريه التربيه والتعليم -

628 - شركة النور للستثمار الزراعى والحيوانى ش م م شركة سبق قيدها برقم     132570 قيدت فى 

10-03-2019 برقم ايداع    11244وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

محو الفرع الكائن فى 

الكيلو 100 طريق مصر السماعيلية الصحراوى

- السماعيلية
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PALM OASES FOR AGRICULTURAL  629 - بالم أويسس للستثمار الزراعى

INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     143780 قيدت فى 15-12-2019 برقم ايداع    53205وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة بالعقار رقم 35 شارع 

الجاحظ قسم مدينة نصر اول

630 - بارل للمقاولت  PARLA شركة سبق قيدها برقم     147848 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    

10181وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة  2 بالدور 

الرضي - فيل 123 -  البنفسج 11 - التجمع الول

631 - بينك اند بلو فاشون Pink and Blue Fashion شركة سبق قيدها برقم     158853 قيدت فى 

17-12-2020 برقم ايداع    48355وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الدور الخامس و السادس بعد الرضي - عقار رقم 60 شارع انابيب البترول - المنطقه الصناعيه - 

حي السلم اول

632 - داماك للمقاولت العامة DAMAC شركة سبق قيدها برقم     159902 قيدت فى 06-01-2021 برقم 

ايداع    832وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدبل العنوان - عمارة رقم  

2 ش جمال عبدالناصر-كوتسيكا - طره  –

633 - إيهاب عتال جروب للقمشة شركة سبق قيدها برقم     164620 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16520وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ الكائن في 56 تقسيم 

عمربن خطاب -جسر السويس -السلم-القاهره

634 - إيهاب عتال جروب للقمشة شركة سبق قيدها برقم     164620 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16520وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع/ الكاتئن في 56 

شارع قاسم امين -قسم المنشيه- السكندريه

635 - صيدرا للتوريدات العمومية SIDRA شركة سبق قيدها برقم     164791 قيدت فى 2021-04-11 

برقم ايداع    17051وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل 

رقم 1 الدور الرضي بالعقار رقم 12 شارع عبد المنعم رياض من شارع 7 عرب المعادي

636 - بيكى للتجارة و التوريدات PECKY شركة سبق قيدها برقم     166328 قيدت فى 23-05-2021 برقم 

ايداع    22538وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم 

35 المنطقه الصناعية مخازن الشباب مدينة 6 اكتوبر

637 - البرهان لتجارة المواد الغذائية AL-Burhan Foodstuff Trading شركة سبق قيدها برقم     

167643 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    27643وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : المحل الكائن رقم 14 - الدور الثاني – مول ريفيرا - مجاورة الثالثة – مدينة بدر

638 - استوري STORY شركة سبق قيدها برقم     168308 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    

30408وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم 

A-7-SF الكائنة فى الطابق الثانى بالمركز التجارى السياحى الترفيهيى )مول لنوفافيستا – جاردن 8(- ضمن 

مجموعة المراكز التجارية ) ايطاليان اسكوير ( والكائن ضمن مشروع كمبوند لنوفافيستا( المقام على قطعة 

الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية – التجمع الول – القاهرة الجديدة

639 - الشركه القليميه إيه وان لخدمات الحراسه شركة سبق قيدها برقم     170293 قيدت فى 2021-08-09 

برقم ايداع    36193وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

8 الدور السادس - كومباوند ريحانه مدخل ب - زهراء المعادى - القاهرة . قطعه ب - منطقة الخدمات ء - الشطر 

الول - زهراء المعادى

Page 666 of 1587 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

640 - شركة نادى البروج الرياضى AlBurouj Sports Club Company. )ش.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     174876 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    51095وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مشروع البروج الكائن بمنطقة مثلث جنيفه ما بين الكيلو متر 43 

والكيلو متر 48 ايمن طريق القاهرة / السماعيلية الصحراوى

641 - اسيرو لنظمة البناء ACERO BUILDING SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     179197 

قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع    1117وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم 501 بالدور الخامس بعد الرضي والبدروم بالعقار رقم 38 شارع الطيران - 

برج مارجن - والمقامة على قطعة الرض رقم 19 – بلوك 44- المنطقة الولى - مدينة نصر

642 - ايه ال اتش للتوريدات والمستلزمات الطبية 

A.L.H شركة سبق قيدها برقم     180428 قيدت فى 30-01-2022 برقم ايداع    5308وفى تاريخ  

14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 46 شارع نزيه خليفة – مصر الجديدة – القاهرة .

643 - فلوريل للمطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     182836 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    

14635وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل 1.2 بحديقه 

الطفل - مدينة نصر

644 - فلوريل للمطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     182836 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    

14635وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم B2  مركز 

تجاري HUB50  شارع الخمسين - زهراء المعادي

645 - ترزى مصر شركة سبق قيدها برقم     182839 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14639وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 1.2 بحديقه الطفل - 

مدينة نصر

646 - ترزى مصر شركة سبق قيدها برقم     182839 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14639وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم B2 مركز تجاري 

HUB 50  شارع الخمسين - زهراء المعادي

650 - المل الشريف للبلستيك ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     623 قيدت فى 15-01-1996 برقم ايداع    

25وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الشقه بالدور الثاني بالعقار المقام علي 

القطعه رقم )5 ( بحوض الشابوره بزمام قحافه - شارع الجيش امام حديقه الطفل - مركز طنطا اول

651 - شركة ايجيبتو ميديكال فور تريدينج شركة سبق قيدها برقم     25173 قيدت فى 12-06-2007 برقم 

ايداع    11381وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الول بالعقار رقم 8084 الهضبة الوسطى

652 - اندماج شركه المهندس سراج الدين الشيخه وشركاه مهندسون ومقاولت )بنيان ( في شركه بنيان 

للمقاولت ش م م سجل تجارى رقم 30813 جنوب القاهرة شركة سبق قيدها برقم     30813 قيدت فى 

04-06-1997 برقم ايداع    2791وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 16 

ب شارع الدكتور مصطفي الديواني - جاردن سيتي - قسم قصر النيل -

653 - ميد كونسلت ايجيبت للمستلزمات والجهزة الطبية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     40002 قيدت فى 

09-07-2009 برقم ايداع    14499وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

  5A by water way في مشروع ذا وترواي و D بالدور الول فوق الرض والكائن بالمبني رقم F5 وحده رقم

المملوكه لشركه ايديا فيردي لستثمار العقاري ذاووترواي

654 - بلو صب مارين سرفيسز Blue Submarine Services )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

53627 قيدت فى 25-08-2011 برقم ايداع    15907وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تعديل المسمى للفرع - فندق هابى ليف
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655 - فكرة للتجارة والمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     54235 قيدت فى 03-10-2011 برقم 

ايداع    18442وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع القطعه 

رقم )5-159( منطقه الصناعات المتوسطة مدينة بني سويف الجديدة

656 - بايو نانو تكنولوجي BIO NANO TECHNOLOGY  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     67651 

قيدت فى 18-07-2013 برقم ايداع    16130وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 13و / 7 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة

657 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78316 قيدت فى 2014-12-03 

برقم ايداع    29224وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبنى بمساحة 140

م2 بالدور الرضى -100م2 تقريبا بالدور العلوى داخل محطة التعاون بشارع مصدق

658 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78316 قيدت فى 2014-12-03 

برقم ايداع    29224وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

وحدة رقم )1( بمساحة داخلية قدرها41.8 م2 ,مساحة 15م2 اوت دور من المساحة الخاصة بشركة جولدن  .1

فور بلس مشروع كيوبكس هاب بمحور دهشور من جهة مدخل 4

659 - جولدن اويل تريد لخلط وتعبئة الزيوت والشحومات Golden Oil  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

88878 قيدت فى 17-12-2015 برقم ايداع    36394وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية إلغاء الفرع الكائن فى / محل بالعقار رقم 1 منطقة أبو سنه الطريق البطيئ

660 - اوليو للتجارة OLIO TRADE شركة سبق قيدها برقم     105519 قيدت فى 14-05-2017 برقم 

ايداع    17164وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 20 

شارع الهدى - الدور الرضى - مطار امبابة

661 - شركه مارينا 2 للفنادق والمنشات السياحية شركة سبق قيدها برقم     117729 قيدت فى 1997-12-09 

برقم ايداع    15678وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل 23 

مارينا 3 بمساحه داخليه قدرها )1915 م2( قريه الجونه - الغردقه

662 - ناقل اكسبريس ايجبت NAQEL EXPRESS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     119645 قيدت 

فى 04-04-2018 برقم ايداع    16051وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم 2 و 3 - الدور الول علوي - بالبرج رقم )17(- مشروع سكاي رووف ) 

SKYROOF( بمنطقة الطوب الرملي

663 - كيوريس هلث للدراسات والبحوث شركة سبق قيدها برقم     124593 قيدت فى 30-08-2018 برقم 

ايداع    36571وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6أ ش 

ابو شعير

664 - إيبوك لنشاء وإدارة المطاعم EPOCH شركة سبق قيدها برقم     133000 قيدت فى 2019-03-19 

برقم ايداع    12743وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

الرئيسي لدارة الشركة و محلها القانوني في العنوان التي  الكائنة 163 بنفسج 7 شارع أحمد عكاشة – البنفسج 7

665 - إيبوك لنشاء وإدارة المطاعم EPOCH شركة سبق قيدها برقم     133000 قيدت فى 2019-03-19 

برقم ايداع    12743وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة رقم 

RST-GF&12-NUR-GF-11 الكائنه في الطابق الرضي من المركز التجاري )ايطاليا سكوير . مول 

)Moxie لنوفايفستا ( المقام علي قطعه الرض رقم 8 بمنطقه المستثمرين الشماليه بالتجمع الول )مطعم

666 - بيتس اربيبول تو للتجارة PETS ARE PEOPLE TOO شركة سبق قيدها برقم     137871 قيدت 

فى 28-07-2019 برقم ايداع    31259وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : فيل رقم 21 - تنظيم - 17 شارع 9
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 Haier Egypt Electric      Appliance Co. Limited 667 - هاير ايجيبت اليكتريك ابلينس كو ليمتد

شركة سبق قيدها برقم     141946 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع    46653وفى تاريخ  2022-08-15   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثاني بالمبني المقام علي قطعة الرض رقم 94 

بمدخل المنطقة الصناعية بالتجمع العمراني الثالث – القاهرة الجديدة – القاهرة.

668 - افرش بيتك للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     147766 قيدت فى 01-03-2020 برقم ايداع    

9827وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع شقه رقم 11 بالعمارة 

رقم 5 ابراج صفوة الميثاق الدور الول علوي زهراء مدينة نصر

669 - افرش بيتك للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     147766 قيدت فى 01-03-2020 برقم ايداع    

9827وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع محل تجاري رقم 3 

يسار مدخل العقار رقم 7 سابقا 11 حاليا بشارع يوسف الدجوي قطعه 110 كدستر حوض الفرج - عزبة النخل 

الغربية - قسم المطرية

670 - افرش بيتك للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     147766 قيدت فى 01-03-2020 برقم ايداع    

9827وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو الفرع - محل بالعقار رقم 4 

شارع 11 زهراء مدينة نصر - مدينة نصر اول

671 - بريكسي لريادة العمال PRINY شركة سبق قيدها برقم     152641 قيدت فى 23-08-2020 برقم 

ايداع    26830وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب ) 1101 ( الكائن 

بالطابق الرابع من العقار رقم 100 بشارع الميرغني

672 - التطوير للمنتجات الغذائية DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTS شركة سبق قيدها 

برقم     162316 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9016وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة الرض رقم 552 منطقة ورش 300م / 2 المنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

673 - التطوير للمنتجات الغذائية DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTS شركة سبق قيدها 

برقم     162316 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9016وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 35 - السوق التجاري - الرحاب القاهرة الجديدة

674 - بيوجين لتحاليل الجينات الوراثيةBio Gene شركة سبق قيدها برقم     168083 قيدت فى 

27-06-2021 برقم ايداع    29583وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة 404 الدور الرابع فوق الرضي بالعقار رقم 28 ش عثمان بن عفان

675 - المحروسة لدارة المراكز التجارية والمحلت شركة سبق قيدها برقم     168444 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30944وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

- one kattameya مشروع O215 بالدور الثاني بالبرج رقم O215 -22 الوحده الدارية رقم

676 - المحروسة لدارة المراكز التجارية والمحلت شركة سبق قيدها برقم     168444 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30944وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

فرع دار حضانة  فيل رقم ) 8801( تقسيم مباحث الموال لعامه -المقطم الهضبه العليا -القاهره

677 - ماج باك لصناعة الكرتون والطباعة شركة سبق قيدها برقم     168513 قيدت فى 06-07-2021 برقم 

ايداع    31093وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - منطقة 

امل الصناعية – طريق مصنع 18 الحربى – بجوار مصنع السعودى للكرتون – الخانكة – القليوبية .وغلق الفرع 

على نفس العنوان .

678 - ماج باك لصناعة الكرتون والطباعة شركة سبق قيدها برقم     169661 قيدت فى 02-08-2021 برقم 

ايداع    34883وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع
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679 - جرين فورس للستثمار الزراعي شركة سبق قيدها برقم     171058 قيدت فى 23-08-2021 برقم 

ايداع    38658وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم 

61 بالدور السادس بالعمارة رقم 4 نموذج )IL( بمنطقه ز من مشروع سما

680 - جرين فورس للستثمار الزراعي شركة سبق قيدها برقم     171058 قيدت فى 23-08-2021 برقم 

ايداع    38658وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 135 

برج الخليج المريوطية - هرم

681 - الصفوه لمستلزمات الملبس شركة سبق قيدها برقم     171612 قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    

40412وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور الرضى 

والدور الول بالمصنع الكائن بالقطعة 95 بلوك ) ب , ج ( الكائنة فى الصناعات الصغيرة

682 - الدولية العالمية للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     175384 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    

52853وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

683 - تى اى سى للصناعات البلستيكية  T. I . C FOR PLASTIC INDUSTRIES شركة سبق قيدها 

برقم     177103 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    58222وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة 14 - بلوك 12002 المنطقة الصناعية الولى - المتداد 

الشمالى

684 - المشرق للطباعة والتغليف )المشرق باك( شركة سبق قيدها برقم     181438 قيدت فى 2022-02-17 

برقم ايداع    9970وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شقة 12 – الدور 

الرابع – عمارة محمد عبدالحميد على - شارع طريق الحريه –

685 - لفيتا انترناشونال لمستحضرات التجميل La Vita International Cosmetics LIC شركة سبق 

قيدها برقم     182780 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    14385وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة 77 ش البنفسج 7 - التجمع الخامس

686 - تى جى اس - جيوبكس مصر المحدوده شركة سبق قيدها برقم     297215 قيدت فى 1996-08-08 

برقم ايداع    12687وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بالمنطقة الحرة 

العامة - مدينة نصر قطعة ارض رقم أ بلوك 1

687 - شركة النخيل للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     306190 قيدت فى 19-07-1997 برقم ايداع    

14050وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11 شارع طريق القطاميه العين 

السخنه الطريق الدائري

688 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة شركة سبق قيدها برقم     7877 قيدت فى 2003-01-27 

برقم ايداع    89وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل 

تجارى بالمركز التجارى مدينتى اوبن اير مول - مدينتى

689 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة شركة سبق قيدها برقم     7877 قيدت فى 2003-01-27 

برقم ايداع    89وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل 

تجارى )F1-23B( المركز التجارى Point 90 - التجمع الخامس - قطعة 36 منطقة المستثمرين الجنوبية

690 - اوركيديا للصناعات الدوائيه شركة سبق قيدها برقم     13146 قيدت فى 05-04-2005 برقم ايداع    

3203وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القطعة رقم 14 و15 بلوك 

12011 المنطقة الصناعية

691 - الريادة للتعليم والثقافة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     38206 قيدت فى 13-04-2009 برقم ايداع    

7477وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إمتداد عزبة الخليفة شارع سعيد 

عبد الحى سالمان – وراق العرب
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692 - الفريقية لصناعه وتجارة اللومنيوم ) اليوافريك ( ش م م شركة سبق قيدها برقم     47404 قيدت فى 

03-08-2010 برقم ايداع    17399وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - ارض المحجر بجوار جازفيل - ضمن منطقة المتداد - بالمنطقة الصناعية ابو رواش

693 - يقين للمشروعات التعليمية والرياضية والترفيهية شركة سبق قيدها برقم     55012 قيدت فى 

07-04-2014 برقم ايداع    8317وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الكائن في المحل التجاري بالعقار رقم 15 بالدور الرضي لعمارة برج جدة شارع اسماعيل محمد - 

الزمالك

694 - شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم     58236 قيدت فى 31-10-2012 برقم ايداع    22572

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع : 7 أ شارع محمد حلمى 

ابراهيم عمارات معروف - قصر النيل

695 - شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم     58236 قيدت فى 07-05-2012 برقم ايداع    9606

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع فيل رقم 109 الكائنة محلية 

6 الحي الول - قسم العبور

696 - شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم     58236 قيدت فى 07-05-2012 برقم ايداع    9606

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن بالعنوان : 7 أ شارع 

محمد حلمى ابراهيم عمارات معروف - قصر النيل

697 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     59956 قيدت فى 22-03-2020 برقم ايداع    12737وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المطعم الوحدة رقم )Ax - 105( بالدور 

الرضى - أركان )2(-محور كريزى ووتر- مدخل زايد )2( - مدينة الشيخ زايد-

698 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     59956 قيدت فى 22-03-2020 برقم ايداع    12738وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المطعم الوحدة رقم )Ax - 104( بالدور 

الرضى - أركان )2(-محور كريزى ووتر- مدخل زايد )2( - مدينة الشيخ زايد-

699 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     59956 قيدت فى 30-12-2018 برقم ايداع    56156وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المطعم الوحدة ) H 056 - 059 ( بالطابق 

الول بالمركز التجارى ) مول مصر ( الواقع على طريق الواحات المقابل مدينة النتاج العلمى - بمنطقة 

توسعات الشرقية - ) 6 ( اكتوبر -

700 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     59956 قيدت فى 14-02-2018 برقم ايداع    7468وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مطعم  بالمحلت التجارية الكائنة بالدور 

الرضى -عمارة رقم 7/2 د الحى الثانى المجاورة 7

701 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     59956 قيدت فى 01-02-2015 برقم ايداع    2572وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المطعم محل رقم D 23 بالدور الرضي مدينة 

ويست تاون الكيلو 38 الصحراوي مصر السكندرية - مدينة الشيخ زايد -

702 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68935 قيدت فى 09-07-2015 برقم ايداع    

19655وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المطعم الوحدة رقم 50 بالدور 

الرضي سيتي ستار - مدينة نصر

703 - بوتشرز بيرجر شركة سبق قيدها برقم     68935 قيدت فى 30-12-2018 برقم ايداع    56157وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المطعم الوحدة رقم ) 133 / 1 ( الكائنه 

بالمبنى التجارى كايروفيستفال سيتى مول الكائن بشارع طه حسين - القاهرة الجديدة

704 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68935 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع    

11370وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المطعم الوحدة رقم 1- 134 

كايروفستيفال سيتى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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705 - مستشفى الماسة شركة سبق قيدها برقم     80763 قيدت فى 05-03-2015 برقم ايداع    6087وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مركز الشركه الرئيسي 178 ش التروللي - 

المطريه

706 - ديفيلوبين للمشاريع والحلول الهندسية شركة سبق قيدها برقم     95691 قيدت فى 01-08-2016 برقم 

ايداع    23588وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم ) 3294 ( 

الحي الثاني – الهضبة الوسطي

707 - بارمنكو مصر لخدمات التعدين تحت الرض شركة سبق قيدها برقم     96595 قيدت فى 

28-08-2016 برقم ايداع    26800وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر اغلق الفرع

708 - السلطان هايبر ماركت شركة سبق قيدها برقم     96890 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

72897وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل رقم 90 بالدور 

الرضي بالمشروع المركز السكني التجاري المسمي)octoberfestival city( الكائن علي القطع ارقام من 64 

الي 71 بالمنطقه العمرانية الولي - مدينة 6 اكتوبر

709 - بيكسلوجيك ميديا ايجيبت Pixelogic Media Egypt شركة سبق قيدها برقم     100851 قيدت فى 

09-01-2017 برقم ايداع    1099وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الدورين الثالث والرابع - مبنى رقم B 2116 القرية الذكية

710 - زدنى للتدريب والستشارات شركة سبق قيدها برقم     109897 قيدت فى 20-09-2017 برقم ايداع    

34714وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الشقق ارقام 22 , 23 , 24 

بالدور الثاني علوي - بالعقار الكائن بتقسيم فردوس هان عيسوي المقام علي القطعتين رقمي 1 , 2 بذات التقسيم - 

القناطر الخيريه

711 - جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     118797 قيدت فى 2018-03-15 

برقم ايداع    12903وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل التجاري 

رقم )8 ( بالدور )الرضي( بالمول التجاري )stella walk ( الكائن بمنتجع ستيل سيدي عبد الرحمن - بخليج 

سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي تعيين السيد / علء الدين عبد ا بيومي عبد ا رقم قومى 

27704100105992مديرا  للفرع

712 - بلوم بزنس سكول - بي بي إس BLOOM BUSINESS SCHOOL -BBS شركة سبق قيدها برقم     

121168 قيدت فى 16-05-2018 برقم ايداع    22008وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع مبني 11 ج/4 تقسيم اللسلكي - المعادي

713 - بلوم بزنس سكول - بي بي إس BLOOM BUSINESS SCHOOL -BBS شركة سبق قيدها برقم     

121168 قيدت فى 16-05-2018 برقم ايداع    22008وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الوحده رقم 35 الكائنة بعماره رقم 3 في شارع رقم 79 متفرع من شارع 9 بمنطقة المعادي 

السرايات بحى المعادى -

714 - جيم فيت Game Fit شركة سبق قيدها برقم     121335 قيدت فى 21-05-2018 برقم ايداع    

22675وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المركز الرئيسي بعد التعديل : 11 

أ – ش القبه - روكسي

715 - سفن ستارز للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     128438 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع    

51780وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الكيلو 20 

جنوب مدينة مرسي علم

716 - سفن ستارز للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     128438 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع    

51780وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الكائنة في 

فنادق بلو و دريم و اميرالد لجون مرسي علم - الكيلو 20 جنوب مرسي علم
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717 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 18 

شارع الجزيرة - الزمالك

718 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع مطعم 

داخل القريه السياحي ) SEA SHELL PLAYES( طريق اسكندرية مطروح الساحلي - الساحل الشمالي - 

)BEEF BAR( - محافظة مرسي مطروح

719 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع - 

)SASS( الناداي الجتماعي - هاسيندا باي - الساحل الشمالي

720 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع بالنادي 

الجتماعي بمنتجع هاسيندا باي الساحل الشمالي

721 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع منطقه 

)SCALINI(  الشاطئ - بمنتجع هاسيندا وايت - الساحل الشمالي

722 - ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات شركة سبق قيدها برقم     131250 قيدت فى 2019-02-11 

برقم ايداع    6320وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالدور 

)SIP(  الرضي للممر الوسط - من العقار رقم 24 شارع طلعت حرب- قصر النيل

723 - دعاء سعيد حسين احمد نوار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     134478 قيدت فى 2019-04-21 

برقم ايداع    18274وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 8 أ 

شارع الدكتور عبد الحميد سعيد - معروف - شامبليون - قصر النيل

724 - بلتفورم للحلول الذكية           THE PLATFORM FOR SMART SOLUTIONS شركة 

سبق قيدها برقم     138060 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    31967وفى تاريخ  16-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 23 شارع البطراوى برج ساره - الدور الثالث - عباس 

العقاد

725 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد المنطقة ايه 35 تعيين 

السيد / رمضان الغيطانى حسن حسن سليمان مديرا للفرع

726 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة الرض رقم 3 

كدستر بحوض الوقاف رقم 4 بناحية كفر الجبل تعيين السيد / احمد سمير حسين النجار مديرا للفرع

727 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بداخل شركة الشرقية 

للغزل والنسيج طريق شرويدة تعيين السيد/ محمود رشاد ابراهيم السيد مديرا للفرع

728 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر محمد حسين تعيين 

السيد / خالد مصطفى مصطفى جاد مديرا للفرع
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729 - بيراميدز لدارة الصيدليات Pyramids شركة سبق قيدها برقم     142583 قيدت فى 2019-11-19 

برقم ايداع    48901وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع للشركة 

كائن ب شارع محب 8 - طنطا

Egypt Real Estate COMPASS  730 - عقار مصر كومباس للتطوير وادارة المشروعات العقارية

ERC شركة سبق قيدها برقم     143569 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    52509وفى تاريخ  

16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 8 الطابق الخامس فوق 

المزانيين عمارة 4 عمارات العبور - شارع صلح سالم

731 - اخشاب جعفر لتجارة وتوريد الخشاب شركة سبق قيدها برقم     147020 قيدت فى 2020-02-17 

برقم ايداع    7509وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 4 , 5 

بالعقار رقم 3 - درب السعادة

732 - اخشاب جعفر لتجارة وتوريد الخشاب شركة سبق قيدها برقم     147020 قيدت فى 2020-02-17 

برقم ايداع    7509وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى 

/ محل رقم 4 , 5 بالعقار رقم 3 - درب السعادة

733 - هولند فرايس HOLLAND FRIES شركة سبق قيدها برقم     154506 قيدت فى 2020-09-27 

برقم ايداع    33348وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل 

رقم 1 محطة وقود شل اوت - كايرو فيستيفال

734 - اليينا للحلويات الروسية Elena For Russian Sweets شركة سبق قيدها برقم     156692 قيدت 

فى 05-11-2020 برقم ايداع    40695وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع محل H بالدور الرضي بمول )يوني مول( الكائن في القطعه 4 بلوك 25025 بالحي الترفيهي - 

مدينة العبور

735 - اليينا للحلويات الروسية Elena For Russian Sweets شركة سبق قيدها برقم     156692 قيدت 

فى 05-11-2020 برقم ايداع    40695وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع مصنع قطعه رقم 100 شمال طريق القطامية العين السخنه التجمع الثالث

736 - اليينا للحلويات الروسية Elena For Russian Sweets شركة سبق قيدها برقم     156692 قيدت 

فى 05-11-2020 برقم ايداع    40695وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع محل رقم 16 مبني B2 الحي الثاني عشر المجاورة الثانية - مول المعز بلزا - الشيخ زايد - 6 

اكتوبر

737 - اليينا للحلويات الروسية Elena For Russian Sweets شركة سبق قيدها برقم     156692 قيدت 

فى 05-11-2020 برقم ايداع    40695وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء فرع  الكائن في ) محل رقم 9 & 10 مبنى C2  الحي الثاني عشر المجاورة الثانية - مول المعز بلز- 

الشيخ زايد - 6 اكتوبر (

738 - اس كيه جي وان SKG1 شركة سبق قيدها برقم     157804 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

45132وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع/ الكائن في مشروع 

)SAX كايرو جيت -طريق اسكندريه الصحراوي -الشيخ زايد -اكتوبر- الجيزه )ساكس

739 - اوو هيلث للتسويق O health شركة سبق قيدها برقم     159992 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    

1242وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسى لدارة 

الشركة وموطنها القانونى فى العنوان التى : 150النرجس  4 فيلت

740 - الهضبه لطحن وتعبئة الحبوب شركة سبق قيدها برقم     160060 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع    

4932وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - شقه بالدور 

الرضى عمارة عبدالحميد -طريق النصر - شارع جسر المشروع - الشهداء -
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741 - الهضبه لطحن وتعبئة الحبوب شركة سبق قيدها برقم     160060 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع    

1520وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - شقه بالدور 

الرضى عمارة عبدالحميد -طريق النصر - شارع جسر المشروع - الشهداء -

742 - الهضبه لطحن وتعبئة الحبوب شركة سبق قيدها برقم     160060 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع    

1520وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع / شارع كفر الشيخ 

منصور من شارع جسر المشروع عمارة عبدالحميد عبدالستار سيد الشهداء المنوفية

743 - لجروب روستان LE Groupe Roustan شركة سبق قيدها برقم     168615 قيدت فى 

07-07-2021 برقم ايداع    31490وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانونى فى العنوان التى : 3شارع المماليك متفرع من شارع 

الميرغنى

744 - المتحدة لتجارة المحاصيل الزراعية UNITED FOR GRAINS TRADING شركة سبق قيدها 

برقم     171791 قيدت فى 05-09-2021 برقم ايداع    41021وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : شقة إدارى – بالدور الثالث العلوى – برج التعمير رقم 3  – 

شارع مهيب – حى غرب – شبين الكوم

745 - اى اس استيل كمبوني للمعادن Es Steel Company For Metals شركة سبق قيدها برقم     

171913 قيدت فى 06-09-2021 برقم ايداع    41313وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف افتتاح الفرع القطع رقم )جزء من القطع 23 الي 30( و القطع )35 الي 40( جزء من القطعه 

34 و جزء من القطعه 41 و R117  و جزء من القطعه 45 و جزء من القطعه رقم 53 بالمنطقع الصناعية - 

كوم ابو راضي

Oca Giuliva _ F.M TOURISM ( 746 - شركة اف ام للتنمية السياحية _ اوكا جوليفا

DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     175055 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    51724

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع )مطعم لتقديم جميع المأكولت 

و المشروبات( الوحدة التجارية رقم )b16 - f&b - 01( مشروع ممشي اهل مصر السياحي - كورنيش النيل - 

قسم بولق

747 - الزياد لستغلل المناجم والمحاجر والتعدين - شركة سبق قيدها برقم     177370 قيدت فى 

07-12-2021 برقم ايداع    59180وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

وحدة 601  ابراج العز 2 بالعقار رقم 74 ميدان المطرية -

748 - إم تى أى للنتاج الحيوانى Mti For Animal Production شركة سبق قيدها برقم     183194 

قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    16348وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية معلف مواشي كائنه بوادي الملك القريه 3 القطعه 30 في ابو حليفه نمره 5 قسم تاسع زمام التل 

الكبير- مركز التل الكبير - السماعليه

749 - حبق الشام شركة سبق قيدها برقم     184313 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    21105وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع باسم مطعم حبق الشام  بالعقار 35 

شارع مصطفي النحاس - الدور الرضي والول علوي - مدينة نصر اول

750 - عبد الواسع عبد الولى قاسم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     187098 قيدت فى 23-05-2022 برقم 

ايداع    30878وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان -  قطعة 

رقم  )33-34-35(  بلوك رقم 30000 المنطقة الصناعية  )ب( مدينه العبور القليوبية

751 - ايطالينو كو للستثمار التجارى Italiaano Co شركة سبق قيدها برقم     187904 قيدت فى 

02-06-2022 برقم ايداع    34196وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع الوحدة التجارية رقم 101 الكائنة بالطابق الول بالمركز التجاري بابراج النايل ستي التجاري و 

الداري الكائن في 2005 ج - كورنيش النيل - رمله بولق
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752 - العروبة إيجيبت  لدارة الصول العقارية 

Orouba Egypt Realestate Assets Management شركة سبق قيدها برقم     187925 قيدت فى 

02-06-2022 برقم ايداع    34370وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : رقم 41 - منطقة الحياء ) الحى الثانى ( - منطقة 6 -  القاهرة الجديدة

753 - اس ايه اس للخدمات الرياضية   S A S for SPORTS SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

189378 قيدت فى 28-06-2022 برقم ايداع    41423وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان عدد 4 ملعب خماسي و عدد 3 صالت جيم و حمام سباحه نصف اوليمبي و الكائنين بناحيه 

مدرسه السلم اكاديمي

754 - اصبح اسم الشركة - شركة نايسكو لنتاج المواسير ومستلزماتها ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

319121 قيدت فى 15-12-1998 برقم ايداع    23120وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعتي رقم 12.13 المنطقه الصناعية الثالثه مدينة بدر

755 - شركه اما لخدمات الهيدروليك كوازاكي مصر -توصيه بسيطه - اشرف محمود محمد حسين وشركاه 

شركة سبق قيدها برقم     2256 قيدت فى 23-11-1999 برقم ايداع    742وفى تاريخ  17-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 4 ش ممدوح متفرع من شارع 6 اكتوبر - جسر السويس - 

قسم السلم

756 - ابوللو للسياحه APOLLO TOURS شركة سبق قيدها برقم     6014 قيدت فى 11-10-2000 برقم 

ايداع    5637وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ الوارد 

بالمادة ) 4 ( من النظام الساسي للشركة والمتضمن اضافة رقم العقار لعنوان الشركة كما يلي :

شقة رقم 2 – الدور الول – عقار رقم 256 - شارع ابو بكر الصديق – تقسيم عمر بن الخطاب – جسر السويس 

– عين شمس

757 - ايفام للتصدير المحدودة EFAME EXPORT LTD شركة سبق قيدها برقم     16264 قيدت فى 

14-09-2005 برقم ايداع    13091وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :  47 أ شارع أحمد تيسير كلية البنات- مدينة نصر

D M A FOR DESIGN &           758 - دى    ام  ايه  للتصميمات   وللستشارات الهندسية

ENGINEERING          CONSULTANCY CO  شركة سبق قيدها برقم     25422 قيدت فى 

26-06-2007 برقم ايداع    12497وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الثالث بالعقار الكائن فى قطعة الرض رقم 87 حى الملتقى العربي – شيراتون – حى 

النزهة

759 - الفق للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     25476 قيدت فى 28-06-2007 برقم ايداع    

12713وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : المبنى التجارى 

الدارى الكائن  بقطعة الرض رقم 6 - بالمجاورة الثالثة بالحى السادس بالشيخ زايد

760 - اسمنت سيناء شركة سبق قيدها برقم     27076 قيدت فى 05-09-2007 برقم ايداع    18465وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الول بالمبنى الدارى المقام على قطعة 

الرض رقم 

  12B04 

 الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستفال سيتى

761 - تروفاينانس للتاجير التمويلى - تروليس شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     35351 قيدت 

فى 04-11-2008 برقم ايداع    23166وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مبنى رقم D06 -B1 - 14 - مجمع العمال الجنوبي كايرو فيستيفال سيتي  - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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762 - هوليوود لستصلح الراضى والتنمية العقارية ش م م شركة سبق قيدها برقم     41409 قيدت فى 

04-10-2009 برقم ايداع    20024وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة )5أ-5ب(- حوض رقم 1 - الحزام الخضر

763 - ماكوللتجارة MAKO TRADE L.T.D )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72927 قيدت فى 

03-04-2014 برقم ايداع    8089وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 2 برج الهللى - ش اللبينى - فيصل

764 - احمد سيد محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     75570 قيدت فى 07-08-2014 برقم ايداع    

18490وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ليصبح هو: محجر رقم 10814 – حجر جيرى – مدخل الشيماء 

طره سابقا و حاليا قطعة D/601 –مدخل الشيماء منطقة شق الثعبان – طره

765 - محمد احمد مفيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     78124 قيدت فى 26-11-2014 برقم ايداع    

28430وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع/ الكائن ب القطعه 

رقم )10 و12( بالبلوك رقم )A5( بالمجمع الصناعي سي بي سي بمدينه السادات محافظه المنوفيه

766 - تعديل اسم التجاري ليصبح / علء محمد صلح الدين محمد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     

79612 قيدت فى 21-01-2015 برقم ايداع    1857وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /  22 أ شارع الهياتم

767 - جلوبال لمهمات المكاتب شركة سبق قيدها برقم     80351 قيدت فى 18-02-2015 برقم ايداع    

4520وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان : 7 شارع سيد 

سعد - النزهة الجديدة - قسم النزهة

768 - خالد محمد لبيب عبد الرحمن و شريكية شركة سبق قيدها برقم     87012 قيدت فى 18-10-2015 برقم 

ايداع    28690وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 800 

فدان رقم 82

769 - ايكو سيرفيسز Eco - Services شركة سبق قيدها برقم     94240 قيدت فى 05-06-2016 برقم 

ايداع    18035وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر الشركه الي 

العنوان / الوحده رقم 14 برج ريحانه المرشدي - الدور الرابع - زهراء المعادي

770 - شركة ليف كلينكس للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     95364 قيدت فى 20-07-2016 برقم 

ايداع    22399وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان /4 ش شارع عبد الحميد بدوى بجوار فندق راديسون بلو - اعلى بنك باركليز شيراتون - الدور الرابع

771 - سوليك SOLEEK )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97485 قيدت فى 03-10-2016 برقم ايداع    

29946وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعه رقم ) 6 / 

د / 4 ( تقسيم اللسلكى - شارع النصر - المعادى - قسم البساتين

772 - راية للطباعة و التغليف )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98118 قيدت فى 24-10-2016 برقم 

ايداع    32591وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - حوض 

الرمالى القبلى - امام مدرسه مبارك كول - المنطقة الصناعية

773 - الحياة الفيوم للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     102456 قيدت فى 22-02-2017 برقم ايداع    

6819وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم برج الروضه تقاطع الشارع الجانبي 

والشارع الخلفي لمدرسه الفيوم الثانويه الزراعيه - حي دله قسم اول الفيوم

774 - ماسترز ايجيبت للمقاولت العامة Masters Egypt For Construction شركة سبق قيدها برقم     

114439 قيدت فى 20-12-2017 برقم ايداع    51039وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السماعيلية شقه بالدور الرضي - العقار رقم 2 - شارع حلوان - فايد ابو سلطان
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775 - مشارق للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     117583 قيدت فى 25-02-2018 برقم ايداع    

8991وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية 

والتى تمثل جزء من مساحة الدور السادس بالعقار رقم 231 - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس

776 - فرسان المغره للستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى شركة سبق قيدها برقم     118379 

قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    11545وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : 93 شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة

777 - فيل سومطرة للتجارة و الصناعة Villa Sumatra شركة سبق قيدها برقم     125288 قيدت فى 

20-09-2018 برقم ايداع    39387وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - الكافية الكائن بالوحدة ) KIOSKMPP   ( بالمشروع الكائن 165 القطاع الول مركز المدينة 

القاهرة الجديدة بالمستشفى الطبى الدولى-

778 - فيل سومطرة للتجارة و الصناعة Villa Sumatra شركة سبق قيدها برقم     125288 قيدت فى 

20-09-2018 برقم ايداع    39387وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  الكافية الكائن بالدور الول بمبنى نادى الرحاب بوابة 15 التراس رقم 2

779 - البلجيكية للحلويات شركة سبق قيدها برقم     129091 قيدت فى 19-12-2018 برقم ايداع    54199

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع )مصنع انتاج حلوي( بالعنوان 

قطعه رقم 45 الكائن بمنطقه الورش الحرفيه - المنطقه الصناعية - التجمع العمراني الثالث - القاهرة الجديدة

780 - البلجيكية للحلويات شركة سبق قيدها برقم     129091 قيدت فى 19-12-2018 برقم ايداع    54199

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - 10 شارع مصطفى 

كامل - كوبرى القبة - الويلى الى العنوان - الدور الرضى بالعقار 10 شارع مصطفى كامل - كوبرى القبة - 

الوايلى

781 - البلجيكية للحلويات شركة سبق قيدها برقم     129091 قيدت فى 16-06-2019 برقم ايداع    24860

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - 10 شارع مصطفى 

كامل - كوبرى القبة - الويلى الى العنوان - الدور الرضى بالعقار 10 شارع مصطفى كامل - كوبرى القبة - 

الوايلى

782 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     142543 قيدت فى 19-11-2019 برقم ايداع    

48861وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح : 

برج طيبة - شارع الخلفاء - شمال مدرسه الفتح - بنها

783 - انك للخدمات العقارية شركة سبق قيدها برقم     146242 قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    4820

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ادارى رقم 5 

بالمبنى الدارى رقم 2 مشروع كيندا داخل مشروع تاج سيتى

ULTRA SCOPE TECH  784 - الترا سكوب تك للتجارة العامة والتوريدات العمومية

GENERALTRADE AND GENERAL SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     152664 قيدت فى 

24-08-2020 برقم ايداع    26862وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة ) 9 ( - الدور الرابع - العقار رقم ) 1 ( - مشروع ) ال 8 عمارات ( - الحى العاشر مدينة 

نصر

785 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories شركة سبق قيدها برقم     

159903 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    833وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية شقه بالدور الثاني علوي العقار رقم 54 ميدان التحرير امتداد شارع سعد زغلول - كفر الزيات

786 - معامل كواترو مصر للتحاليل الطبيه Quattro Egypt Laboratories شركة سبق قيدها برقم     

159903 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    833وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية شقه ببرج الشيماء - طريق طنطا - قطور - سبرباي - قسم ثالث - طنطا
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787 - بارما فودز شركة سبق قيدها برقم     161386 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع    5969وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى  : 

قطعة رقم 109 حوض الفساقى-سبك الضحاك طريق سبك مناوهلة–الباجور

788 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     162974 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع    11074وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

افتتاح الفرع/ الكائن ب )79( شارع الجلء بجوار مدرسه ابن خلدون -بندر دمياط- دمياط

789 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     162974 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع    11074وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع الشركة )المحل التجاري( رقم )2(بالتنظيم رقم )8( الكائن بالعقار رقم )3()12(سابقا  والمقامة علي 

قطعة الرض رقم )أ(بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والسكان لظباط القوات المسلحة بمشروع حدائق العبور 

بالمرحلة الولي امتداد طريق صلح سالم -قسم

790 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     162974 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع    11074وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع الشركة )المحل التجاري( رقم )3(بالتنظيم رقم )7( الكائن بالعقار رقم )12(سابقا  والمقامة علي قطعة 

الرض رقم )ج(بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والسكان لظباط القوات المسلحة بمشروع حدائق العبور بالمرحلة 

الولي امتداد طريق صلح سالم -قسم

791 - افرست لللكترونيات Everest شركة سبق قيدها برقم     165102 قيدت فى 15-04-2021 برقم 

ايداع    18202وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 4ج ش 

شريف سلمه تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة

792 - جلو مودست فاشون

GLOW شركة سبق قيدها برقم     165416 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    19429وفى تاريخ  

17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم 71 - الدور الرضي بمول مركز علي 

الدين منطقه خدمات المجاوره الثالثه - الحي الثاني

793 - أتش . دبليو . إس . كوفى 

H.W.S شركة سبق قيدها برقم     165576 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    20032وفى تاريخ  

17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المصنع رقم 57 بالمنطقه الصناعية - 

شمال طريق القطامية العين السخنه - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة

794 - شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ) ش.م.م ( شركة مساهمة مؤسسة وفقا  للقانون المصرى . شركة 

سبق قيدها برقم     174686 قيدت فى 26-10-2021 برقم ايداع    50398وفى تاريخ  17-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع الكائن بالعقار رقم 20 - وحدة رقم 2 شارع صلح الدين 

اليوبي - )النميس سابقا( - قسم ثاني اسيوط

795 - كمبيونيل تكنولوجى سيستمز Compunil Technology Systems شركة سبق قيدها برقم     

177621 قيدت فى 12-12-2021 برقم ايداع    60012وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع 25 تقاطع شارع مصر حلوان الزراعي و شارع 151 المعادي

796 - انوفاتيفا للحلول الذكية )اى اس اس( Innovativa Smart Solutions شركة سبق قيدها برقم     

178723 قيدت فى 29-12-2021 برقم ايداع    63963وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اصبح / شقه 13 من 9 ش ابن الوردى

797 - شركه مصر ابو ظبي للستثمارات العقاريه شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     179077 

قيدت فى 27-10-1976 برقم ايداع    13041وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان : 26 شارع شريف
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798 - الياسمين الدمشقى Alyasamin Aldimashqiu شركة سبق قيدها برقم     180483 قيدت فى 

31-01-2022 برقم ايداع    5539وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - )إدارة وتشغيل المطاعم الكافيهات الثابتة ( في العنوان التي / المطعم الكائن في محل رقم 2,3 

للعقار رقم 15 شارع محمود بسيوني – قسم قصرالنيل – محافظة القاهرة.

799 - السما لتصنيع وسحب الحديد شركة سبق قيدها برقم     181815 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    

11338وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : جمالون بالدور 

الرضى فى 24 شارع عرفات مهدى ابو الغيط

800 - شركة بريتو كلود كيتشنز   Brito Cloud Kitchens شركة سبق قيدها برقم     182263 قيدت فى 

27-02-2022 برقم ايداع    12286وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل بالدور الرضي بالمول التجاري المقام علي قطعة الرض رقم )S21( مركز خدمات المجاورات الربعة – 

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

801 - العزبة للستثمار شركة سبق قيدها برقم     186656 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    28588

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع/الكائن ب غرب طريق 

القاهره السكندريه عند الكيلو 26.200 يمين الطريق الدولي من طريق الصحراوي لمدخل العلمين-محافظه 

السكندريه

802 - ايه ام ان للدهانات والبويات)محمد عبدل حلمى محمد (AMN شركة سبق قيدها برقم     191469 قيدت 

فى 16-08-2022 برقم ايداع    51283وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

- A4 افتتاح فرع : قطعة رقم 76 بالمنطقة الصناعية

803 - المروه للدهانات والبويات)مروه عبدل حلمى محمد( شركة سبق قيدها برقم     191470 قيدت فى 

16-08-2022 برقم ايداع    51284وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

A4 افتتاح فرع : قطعة رقم 167 بالمنطقة الصناعية

804 - شركه جرين فالي للستثمارات العقاريه شركة سبق قيدها برقم     289812 قيدت فى 1995-06-28 

برقم ايداع    9389وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 31 شارع أمين 

الخولي - ميدان السماعيلية - مصر الجديدة

805 - شركه جرين فالي للستثمارات العقاريه شركة سبق قيدها برقم     289812 قيدت فى 1995-06-28 

برقم ايداع    9389وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع 31شارع 

أمين الخولي - ميدان السماعيلية - مصر الجديدة

806 - شركه العبور للصناعات المعدنيه - جلفا ميتال شركة سبق قيدها برقم     302939 قيدت فى 

17-03-1997 برقم ايداع    5125وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - القطع رقم 9,8,6,5 ب بلوك 13035 المنطقة الصناعية الولى

807 - الشركة العالمية للصناعات الدوائية ) يونيفارما ( شركة سبق قيدها برقم     303309 قيدت فى 

30-03-1997 برقم ايداع    6180وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - مدينة العبور - المنطقة الصناعية الولى - ش 34 - قطعة 13 , 14 - بلوك 13013

808 - البدر للغزل والنسيج والبطاطين ) بدر تكس ( خطاب رجب عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

1828 قيدت فى 16-01-2000 برقم ايداع    24وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع للشركة بالعقار 581 - ش بورسعيد - باب الشعرية

809 - البدر للغزل والنسيج والبطاطين ) بدر تكس ( خطاب رجب عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

1828 قيدت فى 16-01-2000 برقم ايداع    24وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع بالعقار 414 - ش بور سعيد - باب الشعرية
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810 - المركز التجاري الدولي للستيراد والتوكيلت )كيان( شركة سبق قيدها برقم     15562 قيدت فى 

13-07-2005 برقم ايداع    9765وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

43/2/ب - المحور المركزى . وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار 6 اكتوبر .

811 - المركز التجاري الدولي للستيراد والتوكيلت )كيان( شركة سبق قيدها برقم     15562 قيدت فى 

13-07-2005 برقم ايداع    9765وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء 

غلق الفرع / 14 شارع الماركاتو هضبة ام السيد .

812 - المركز التجاري الدولي للستيراد والتوكيلت )كيان( شركة سبق قيدها برقم     22885 قيدت فى 

22-04-2012 برقم ايداع    8661وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء 

غلق الفرع / 14 شارع الماركاتو هضبة ام السيد - شرم الشيخ .

DAR AL-MIMAR FOR                 813 - دار المعمار للمقاولت                     والمشروعات

CONSTRUCTION & PROJECTS COMPANY شركة سبق قيدها برقم     25421 قيدت فى 

26-06-2007 برقم ايداع    12492وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 8 شارع الفاتح شياخة أبو سمبل – مصر الجديدة

814 - ميدى فيكس لتصنيع المستلزمات الطبية " Medi Fix " ش م م شركة سبق قيدها برقم     40944 قيدت 

فى 02-09-2009 برقم ايداع    18295وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

قطعة رقم 47 ورش المنطقة الصناعية السادسة

835 - شركة ذا فاكتوري للتجارة و المطاعم شركة سبق قيدها برقم     103538 قيدت فى 19-03-2017 برقم 

ايداع    10065وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 10 بالدور 

الرضي شارع ولي العهد - قسم حدائق القبه - ناصيه شارع قاسم امين - مصر و السودان

836 - اوت بوست OUT POST ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     110791 قيدت فى 2017-10-16 

برقم ايداع    38382وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 8 

ش 154

815 - شركة احمد فتحى سيد مجاهد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     56862 قيدت فى 27-02-2012 برقم 

ايداع    4331وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 1- مساحة 1397.73

م2 بقطع الراضي ارقام 6 . 7 بقطاع الصناعات الورقية بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي – محافظة بني 

سويف

2-المساحة  697.16 م2 كامتداد للمشروع  الصلي بقطعة الرض رقم 5 بالمرحلة الولي بقطاع الصناعات 

الورقية بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي بني سويف

816 - شركه تى ان سى للتجارة و التوزيع T-N-C شركة سبق قيدها برقم     59485 قيدت فى 

15-07-2012 برقم ايداع    14856وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل عنوان - الدور 13 شقة رقم 72 برج مكه المكرمه 314 ش الملك فيصل

817 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع ايادينا وبليز - AYADINA&BLAZE الكائن بالعنوان الوحدة رقم R2 الدور الرضي اوبن اير مول 

- مدينتي

818 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع انوش ANOUSH - الكائن بالعنوان الوحدة رقم FC03 الدور الرضي اوبن اير مول - مدينتي
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819 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع -  الوحدة رقم  115بالدور الول الشارع بالمول جاليريا 40 الكائن فى قطعة الرض 40 محور 

كريزى ووتر - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -ايادينا

820 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اغلق الفرع -  الوحده رقم 5 بالمشاه السياحية )بوليفار ( الكائنة بالجانب الشرقي لنادي شاطئ مصطفي كامل 

لضباط القوات المسلحه منطقة مصطفي كامل

821 - ميتال اسبرنج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     64233 قيدت فى 20-02-2013 برقم ايداع    

3958وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع : قطعة رقم 121 

منطقة صناعية 4 أ

822 - كواترو للتنمية و الستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68917 قيدت فى 30-09-2013 برقم 

ايداع    21003وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15  ش سليمان اباظه - 

الدور الرضى منخفض يسار الناظر خلفية – الدقى

823 - اكساليا للسيتراد والتوكيلت التجارية Exallia شركة سبق قيدها برقم     72795 قيدت فى 

30-03-2014 برقم ايداع    7611وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء 

الفرع : جاكين jAKANEN الوحده رقم G8 -مول طنطا-المنطقه التجارية -مدينه طنطا-

824 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74080 قيدت فى 

25-05-2014 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع - الوحدة رقم  115بالدور الول الشارع بالمول جاليريا 40 الكائن فى قطعة الرض 40 محور 

كريزى ووتر - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -ايادينا

825 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح مطعم)BRGR( رقم )RO1  ( – بالمبني رقم )1( – مشروع الماظه  باي –  الساحل الشمالى– طريق 

السكندرية

826 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح : مطعم   )BRGR( بجوار لجون )D( –قرية هاسيندا – سيدي عبدالرحمن – طريق السكندرية

827 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح مطعم ) BRGR ( وحدة رقم )RF1( مشروع مراسي الملوك –مشروع THE ALLEY – سيدي 

عبدالرحمن – مدينة العلمين –محافظة مطروح.

-ت

828 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح مطعم )BRGR ) حاويتين – داخل شاطئ مشروع كمبوند سوان ليك – الساحل الشمالي )sln( – م

829 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 

- اضافة فرع للشركة في العنوان التالي :مطعم )BRGR (  - وحدة تجارية - الكيلو 22 طريق السكندرية 

الصحراوى  - نادي نيو جيزة الرياضي
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830 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 

- اضافة فرع للشركة في العنوان التالي :مطعم )BRGR (  - وحدة تجارية - الكيلو 22 غرب طريق مصر 

السكندرية الصحراوى- مشروع الجيزة الجديدة

831 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84438 

قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة مطعم )BRGR ( الوحدة رقم )2( – تيفولي بلزا – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر –فندق 

جولدن بلزا

832 - محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92282 قيدت فى 

04-04-2016 برقم ايداع    11096وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : المرج - برج الروضة - الدور التانى الشقة رقم 2  باب خارجى الجهة الشرقية من محطة مترو 

المرج الجديدة

 - 833

القاهرة لستخلص وتكرير الزيوت )كيرو مصر(  0

Al Qahera for Extracting and Refining oils )QERO EGYPT( شركة سبق قيدها برقم     

101550 قيدت فى 30-01-2017 برقم ايداع    3552وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية تعديل عنوان - ش قناة السويس – برج ابناء راشد –

 - 834

القاهرة لستخلص وتكرير الزيوت )كيرو مصر(  0

Al Qahera for Extracting and Refining oils )QERO EGYPT( شركة سبق قيدها برقم     

101550 قيدت فى 30-01-2017 برقم ايداع    3552وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح الفرع // الكائن بقطعه الرض رقم 31 بالمنطقه الصناعيه )A4( مدينه العاشر من 

رمضان -الشرقيه المساحه 9966متر مربع

837 - لسياستا للنوادى الصحية شركة سبق قيدها برقم     134001 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    

16464وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع وحدة رقم 160 - 1 

كايرو فيستفال سيتى - التجمع الخامس

838 - لسياستا للنوادى الصحية شركة سبق قيدها برقم     134001 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    

16464وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : وحدة رقم 160 - 

1 كايرو فيستفال سيتى - التجمع الخامس

839 - لسياستا للنوادى الصحية شركة سبق قيدها برقم     134001 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    

16464وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح فرع فندق كلوب ريف 

- منطقه التاور - خليج نبق - شرم الشيخ

840 - أزياء العالم الحديث للملبس الجاهزة Global Modern Fashion شركة سبق قيدها برقم     

139953 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    39503وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان :8 ش الشيخ محمد المهدى

841 - نكست للقتصاد و التكنولوجيا NEXT FOR ECONOMICS AND TECHNOLOGY شركة 

سبق قيدها برقم     141252 قيدت فى 21-10-2019 برقم ايداع    44192وفى تاريخ  18-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم 4 - 11 شارع يوسف الجندى - باب اللوق - 

التحرير - القاهرة . ) مبنى اليونانى (
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842 - هاب للتشطيبات HUB CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     142676 قيدت فى 

20-11-2019 برقم ايداع    49356وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة 31- الدور 3 - عمارة رقم 5 - المنطقة 8 عمارات - المجاورة 3 - الشروق

843 - لسياستا للنوادى الصحية شركة سبق قيدها برقم     143829 قيدت فى 15-12-2019 برقم ايداع    

53448وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم 160 - 1كايروفيستفال 

سيتى - التجمع الخامس -

844 - اكساليا للسيتراد والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     149521 قيدت فى 2020-06-04 

برقم ايداع    16318وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع

845 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    

42950وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الــغـــاء الفرع

846 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    

42951وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الــغــاء الفرع

847 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا     R.H.T.S شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40099وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع - عقار رقم 4 ب  - الحسن بشيراتون

848 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا     R.H.T.S شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40099وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع - عقار رقم 3 س - مربع 1111  د محمود رزق

849 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا     R.H.T.S شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40099وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : عقار رقم 3 س – مربع 1111  د محمود رزق

850 - عصر الدهب لتجارة الدهب Gold Era For Gold Trading شركة سبق قيدها برقم     156668 

قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    40548وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع// الكائن بشقه رقم )1( اداري طريق الكورنيش عقار رقم 352 جليم-تارمل الول-

السكندريه

851 - سى دى إس للبرمجيات 

C D S

 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     161575 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع    6635وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 ش عماد الدين -شقة 23 الدور الرابع

852 - مصطفى محمود احمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     163240 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12040وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// 

الكائن ب قطعه رقم )61( المنطقه )ق( حي جاردنيا هايتس )1( التجمع الثالث -القاهره

853 - مصطفى محمود احمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     163240 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12040وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

الشقة رقم 1007 - الدور 10 فوق الرضى - العقار 12 ش الفريق محمود شكرى - كوبرى القبة

854 - وايت قطن لتصنيع الملبس شركة سبق قيدها برقم     165836 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

20936وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : المنطقة الصناعية 

أ – بلوك 13039 – قطعة 23 – مدينة العبور
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855 - دايموند للبحاث والستشارات العلمية شركة سبق قيدها برقم     170391 قيدت فى 10-08-2021 برقم 

ايداع    36491وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار 

رقم 121 - ش التوفيق - عمارات التوفيق - مدينة نصر ثان

856 - هيفين للمنتجات العضويه الطبيعيه للعنايه بالبشره Haven Organic Natural Skin Care شركة 

سبق قيدها برقم     177770 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    60370وفى تاريخ  18-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الدارية بالدور الرضي شقة رقم ) 4 ( :) 2101 ( الكائنة بمنطقة 

زهراء مدينة نصر

857 - يوكو إيجيبت لتكنولوجيا الدفع  

Yoco Payment Technologies Egypt شركة سبق قيدها برقم     178548 قيدت فى 2021-12-26 

برقم ايداع    63048وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

غرفة رقم 1, الدور الثاني, الطابق رقم )F1.02.5( - 5 شارع الفضل

858 - الصفوة للوكالت التجارية شركة سبق قيدها برقم     179730 قيدت فى 17-01-2022 برقم ايداع    

2740وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 1 ش العاشر من 

رمضان

859 - فود سول للتسويق السياحى - فياندا دورا VIANDE DOREE شركة سبق قيدها برقم     181077 

قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    8263وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

 )POINT 90( بالدور الرضي ضمن المول التجاري المتكامل المسمي G-28 القاهرة افتتاح الفرع محل رقم

الكائن بالتجمع الخامس قطعه رقم 36 بمنطقه المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة

860 - تكنولوجيا المواد العازلة - تكنوبت Technology of Insulating Materials - Technobit شركة 

سبق قيدها برقم     191274 قيدت فى 11-08-2022 برقم ايداع    50245وفى تاريخ  18-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع : قطعة ارض مساحتها 5 فدان - كائنه طريق المطار المتفرع 

من طريق مصر بلبيس الصحراوى عند علمه الكيلو 17.5 قطعة رقم 157 / 0أ - بجمعية المهندسين العرب

861 - فيرجو ميديا للدعاية والعلن VIRGO MEDIA شركة سبق قيدها برقم     192458 قيدت فى 

14-02-2019 برقم ايداع    866وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 

27 الدور 7 بالعقار رقم 11 شارع متحف المنيل مصر القديمه-  القاهره تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى 

استثمار القاهرة

862 - اندماج الشركه العالميه للخدمات ) رود ماستر(مصطفي عبد السلم وشركاه شركه توصيه بسيطه فى 

الشركه العالميه للخدمات رود ماستر شركه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     301477 قيدت فى 

12-01-1997 برقم ايداع    854وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان -  16ش تل – صلح الدين – مصر الجديده - محافظة القاهره  .

863 - جت سركلس GET SIRCLES شركة سبق قيدها برقم     66071 قيدت فى 08-05-2013 برقم 

ايداع    10292وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الرابع كمبوند لوروا العقار رقم B06 وحدة 402 - التجمع الخامس

864 - ارتوك اوتو للصيانه ARTOC Auto Service شركة سبق قيدها برقم     96190 قيدت فى 

16-08-2016 برقم ايداع    25403وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 

شارع ترعه الجبل _ قسم حدائق القبه _ القاهره.

865 - ارتوك اوتو للصيانه ARTOC Auto Service شركة سبق قيدها برقم     96190 قيدت فى 

16-08-2016 برقم ايداع    25403وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة . 

غلق الفرع الكائن 6 , 8 شارع ترعه الجبل متفرع من شارع بورسعيد
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866 - ريمال للنشاء والتعمير شركة سبق قيدها برقم     104748 قيدت فى 19-04-2017 برقم ايداع    

14362وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 3 - عمارة 

5 - ش النصر - عمارات اول مايو

867 - فلوريدا للتسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم     127172 قيدت فى 06-11-2018 برقم ايداع    

46925وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 401 - 

الدور الرابع - عمارة 2 - مشروع دلتا فلورز - الكائن فى 4 ش حافظ رمضان

868 - نانو دورف للدوية ومستحضرات التجميل Nano Dorf شركة سبق قيدها برقم     154832 قيدت فى 

01-10-2020 برقم ايداع    34302وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 61 - العقار رقم 54 - جاردينيا سيتى

869 - نصر للمصاعد طاهر المغربي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1643 قيدت فى 11-10-1998 برقم 

ايداع    4816وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3 عمارات 

الظباط - طريق النصر - الجبل الخضر - امام نادى السكة الحديد

870 - كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

01-03-2000 برقم ايداع    179وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

استدراج الخطأ الوارد بالعنوان - 427 ش بورسعيد - عمارة الشابورى - الموسكى القاهرة

871 - العربيه للمستحضرات الطبيه ) ارابكوميد( شركة سبق قيدها برقم     2235 قيدت فى 2000-07-11 

برقم ايداع    628وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة 

رقم ) 9 ( , ) 10 ( بلوك 13025 - المنطقة الصناعية أ -

872 - شركة التحاد للتفتيش واعمال الخبره يوتسبكت شركة سبق قيدها برقم     4203 قيدت فى 

16-11-1999 برقم ايداع    6346وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 127 ش محمد فريد

873 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / صيدلية د / اسلم 

صبحى الكائنة فى المنصورة الترعة شارع الخلفاء الراشدين - شارع رقم 6

874 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع / صيدلية د / شيماء 

احمد غانم و الكائنة فى زفتى - شارع البحر بجوار مسجد شلبى

875 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع / صيدلية د / ايمان 

الحسانين و الكائنة فى 32 شارع التحرير من ميدان سرور - دمياط اول

876 - مراسى ترافيل   Marassi Travel شركة سبق قيدها برقم     14332 قيدت فى 24-05-2005 برقم 

ايداع    6077وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  شقة 4 الدور السابع عقار 18 ب  عمارات العبور - ش صلح سالم  - قسم مصر الجديدة – 

القاهرة

877 - عباد الرحمن للتنميه والستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     16355 قيدت فى 2005-09-22 

برقم ايداع    13477وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع/الكيلو 

91 الطريق الساحلي محافظه مطروح )فندق سويس بل رزيدنس بتر سى(

878 - شركة تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     25546 قيدت فى 03-07-2007 برقم ايداع    

13009وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 16 ميدان هيئة 

التدريس - مصدق

Page 686 of 1587 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

879 - الوفاء للتعمير والتطوير العقارى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     30718 قيدت فى 2008-02-28 

برقم ايداع    4423وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة استدراج الخطا الوارد 

فى التاشير السابق - تعديل العنوان - الشقة رقم 5 - الدور الول فوق الرضى والبدروم - العمارة المقامة على 

القطعة رقم 5107 - تقاطع ش 9 مع ش المقطم - المقطم - قسم الخليفة

880 - شركة الزعفرانة للنشاءات والستثمارات العقارية شركة سبق قيدها برقم     31520 قيدت فى 

01-09-1997 برقم ايداع    4566وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم 1 - الدور الول - برج عباد الرحمن - خلف المحكمة الدستورية - ش المعهد الدينى

881 - الصينية للسيارات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     34950 قيدت فى 09-10-2008 برقم ايداع    

21207وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 68  ش 

الميرغني

882 - سكاى للستثمار والتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم     41686 قيدت فى 19-10-2009 برقم ايداع    

21008وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 22 ش حى النرجس 3 .

883 - بروجرس للرخام والجرانيت عزيز بشري عزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     45926 قيدت فى 

19-05-2003 برقم ايداع    2338وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسي : القطعه الرض C / 69 سابقا وحاليا D / 237  بمنطقه شق الثعبان - طره

884 - بروجرس للرخام والجرانيت عزيز بشري عزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     45926 قيدت فى 

19-05-2003 برقم ايداع    2338وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع- 91 عمارات الشرطة - طريق الوتستراد - شقة 52

885 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 04-08-2010 برقم ايداع    17430وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / محل بالعقار 36 شارع محى الدين ابو 

الغز

886 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 04-08-2010 برقم ايداع    17430وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل بالعقار بالقطعة 4 - بلوك 12 - 

منطقة 1 - شرق مدينة نصر

887 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     47419 قيدت فى 04-08-2010 برقم ايداع    17430وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع - قطعتي 55 / 124 بحدود شوارع 

الجمهورية والبشلوي والحوار - عوايد اول الجمهورية

888 - ايه كيه اوفر سيز للتجارة العامه و التوزيع   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55132 قيدت فى 

24-11-2011 برقم ايداع    22379وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع -  6 شارع السيد مازن - النزهه الجديدة -

889 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم     69093 قيدت فى 10-10-2013 برقم ايداع    21827وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع - قطعتي 55 / 124 بحدود شوارع 

الجمهورية والبشلوي والحوار - عوايد اول الجمهورية

890 - العمران لتجارة مواد البناء  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73834 قيدت فى 14-05-2014 برقم 

ايداع    11557وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع/ الكائن بالشقه 

رقم )4( عماره)15( شارع عامر متفرع من الصفصافيه- سمالوط المنيا
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891 - تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع TMT  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76302 قيدت فى 

09-09-2014 برقم ايداع    21371وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الكائن اسفل كوبرى الجلء - اتجاه مكتب البريد - يحمل اسم ) سيركل كا ( و نشاطة مينى ماركت 

تحضير سندوتشات و مشروبات

892 - تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع TMT  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76302 قيدت فى 

09-09-2014 برقم ايداع    21371وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / اسفل برج الجلء القديم - يحمل اسم ) سيركل كا ( و نشاطة هو مينى ماركت و تحضير 

الساندوتشات و المشروبات

893 - المشاريع المتطورة للخدمات والستشارات الهندسية VIRTUAL PROJECTS )ش.ذ.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     79410 قيدت فى 14-01-2015 برقم ايداع    1175وفى تاريخ  21-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة 5 - مربع 1177 - مساكن شيراتون

894 - بريمير انترناشيونال فارما سيوتيكال شركة سبق قيدها برقم     86317 قيدت فى 16-09-2015 برقم 

ايداع    26284وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  المصنع 

رقم 249 منطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية - شمال طريق القطامية – العين السخنة -  التجمع الثالث

895 - شركة اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     86394 قيدت فى 20-09-2015 برقم 

ايداع    26612وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع محل 

تجاري رقم 1 الكائن ببرج انس تقسيم الشرطة - شارع 47 - كفر الشيخ

896 - فيوتشر فاميلى للتعليم شركة سبق قيدها برقم     87386 قيدت فى 29-10-2015 برقم ايداع    30884

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان المركز الرئيسى للشركة 

ليصبح  / 

مبني على أرض بمساحة 3600م بحوض مسجد عباس ضمن القطعة رقم 327 سبرباى - مدرسة فاميلى سكول 

بعد مجمع الكليات والمدينة الجامعية

897 - سبورتس وير للملبس الجاهزه رجا rajja )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90371 قيدت فى 

03-02-2016 برقم ايداع    3618وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع قطعه 1687 ش البارون الهضبي الوسطي - المقطم

898 - الضحى فودز للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     91575 قيدت فى 13-03-2016 برقم ايداع    

8350وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع // الكاءن ب الدور 

الرابع بالقطعه  I V b  بالمنطقه الصناعيه C4 بمدينه العاشر من رمضان -الشرقيه

899 - ميد كير للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     99905 قيدت فى 

12-12-2016 برقم ايداع    39929وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

يكون مركز الشركه الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : 45 شارع مصدق الدقي الجيزة الدور الثالث شقه 

رقم 6

900 - أى تى كورز - IT Cores شركة سبق قيدها برقم     107277 قيدت فى 09-07-2017 برقم ايداع    

23797وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسي لدارة 

الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى : شقة رقم 5 بالعقار رقم 5 شارع منشية البكري

901 - أى تى كورز - IT Cores شركة سبق قيدها برقم     107277 قيدت فى 09-07-2017 برقم ايداع    

23797وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه بالدور الثاني بالعقار 3 شارع 

ابن الوليد - الدقي

902 - جيزة وود للمنتجات الخشبية Giza Wood For Wooden Products شركة سبق قيدها برقم     

109365 قيدت فى 16-10-2018 برقم ايداع    43415وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اغلق الفرع
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903 - جيزة وود للمنتجات الخشبية Giza Wood For Wooden Products شركة سبق قيدها برقم     

109365 قيدت فى 06-09-2017 برقم ايداع    32464وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اغلق الفرع - كائن بالقطعة رقم 66 المنطقة الصناعية الولي - 6 اكتوبر -

904 - جيزة وود للمنتجات الخشبية Giza Wood For Wooden Products شركة سبق قيدها برقم     

109365 قيدت فى 06-09-2017 برقم ايداع    32464وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع / معرض للشركة كائن بالعقار رقم 282 و الكائن بالحى السابع - المحور المركزى

905 - جينرال للمعدات الفوتوغرافيةGeneral Photographic Equipment شركة سبق قيدها برقم     

113755 قيدت فى 07-12-2017 برقم ايداع    48345وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع -  محل رقم D 60 باركاديا مول - عقار رقم 4 / 4 أ - كورنيش النيل

906 - جينرال للمعدات الفوتوغرافية General Photographic Equipment شركة سبق قيدها برقم     

115553 قيدت فى 14-01-2018 برقم ايداع    1952وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع

907 - شركه اوزوريس للنتاج الحيوانى والزراعى شركة سبق قيدها برقم     116891 قيدت فى 

11-02-2018 برقم ايداع    6664وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح فرع بالعنوان / قطعة الرض البالغ مساحتها 12 فدان الكائنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى - بجوار 

قرية الشجاعة - النوبارية - البحيرة وتعيين السيد / ملك اسحق ابراهيم عطيه - مدير فرع

908 - شركه اوزوريس للنتاج الحيوانى والزراعى شركة سبق قيدها برقم     116891 قيدت فى 

11-02-2018 برقم ايداع    6664وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح فرع بالعنوان / الكيلو 113 طريق القاهرة السكندرية الصحراوى - منطقة البستان - النوبارية - البحيرة - 

وتعيين السيد / ابانوب عادل كامل رياض - مدير فرع

909 - وقاية للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     119169 قيدت فى 25-03-2018 برقم ايداع    

14213وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - 17 ش اسماء 

فهمى - ارض الجولف - مستشفى وقاية التخصصى

910 - انتجرا نتوركس لتكنولوجيا نظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم     129167 قيدت فى 2018-12-20 

برقم ايداع    54517وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

رقم 10 عقار رقم 26 ارض وزارة المالية - التجمع الول - القاهرة الجديدة

911 - إيه مارت لسلسل المداد وتجارة التجزئة A Mart شركة سبق قيدها برقم     129174 قيدت فى 

20-12-2018 برقم ايداع    54524وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر اضافه فرع بالعنوان / محل تجارى الدور الرضى - بالعقار رقم 430 - تقسيم امتداد ابو العباس شارع 

المدارس امام مدرسة الصنايع - الغردقه - وتعيين / محمد عابدين محمود عوض - مديرا للفرع

912 - إس دبليو جروب للتوكيلت التجاريه S.W.Group شركة سبق قيدها برقم     129303 قيدت فى 

25-12-2018 برقم ايداع    55184وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - القطعة 289 - المنطقة الصناعية الحرفية ) د (

913 - شركة الجزار لصناعة المنسوجات شركة سبق قيدها برقم     143486 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    52211وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - العقار 

رقم 14 - ش ترعة ابو النجا - المؤدى الى طريق القناطر الخيرية - الشرقاوية البحرية

914 - مارفل للتسويق العقارى MARVEL ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     155061 قيدت فى 

06-10-2020 برقم ايداع    35161وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

126 مصطفى النحاس  مدنية نصر
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915 - مساندة للمقاولت العامة والصيانة شركة سبق قيدها برقم     155239 قيدت فى 11-10-2020 برقم 

ايداع    35682وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضي بفيل 

139 - الحي 3 / 5 م 11007 - مجاوره خامسه - التجمع الول

916 - كابيتال لينك للتطوير شركة سبق قيدها برقم     155723 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

37332وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب 224 

الدور السادس -بالقطاع الثاني- مركز المدينه- التجمع الخامس - القاهره الجديده - القاهره

917 - انظمه مصر للطاقة البيئية ECO ENERGY EGYPT SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     

159029 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    48860وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارات الشمس - شقة رقم 207 - الدور الثانى - المرحلة الولى

918 - ادهم للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     162814 قيدت فى 04-03-2021 برقم ايداع    10624وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالعقار رقم 41 - ش عبد 

الرازق السنهورى - قسم مدينة نصر

919 - لكويزين للتجارة العامة La Cuisine شركة سبق قيدها برقم     163325 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12125وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع // 

الكائن ب مساحه )4( بمنطقه الفودكورت بفرع نادي الصيد المصري -شارع جمال عبد الناصر -المنطقه السياحيه 

الثالثه -6اكتوبر-الجيزه

920 - لكويزين للتجارة العامة La Cuisine شركة سبق قيدها برقم     163325 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12125وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الغرفة رقم 3 - الشقة رقم 1 ب Work Brand - الكائنة فى 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى

921 - فينوس جروب للستثمار الصناعى 

           Venous Group For Industrial Investment شركة سبق قيدها برقم     164492 قيدت فى 

04-04-2021 برقم ايداع    16163وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع// الكائن ب قطعه 20 /2 المنطقه الصناعيه الحرفيه ج -بدر -القاهره

922 - عبدالرحمن عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     167489 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

27228وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسى / قطعة 

رقم 11 استثمار سابقا وحاليا D/ 363 بالمنطقة الصناعية - طره - شق الثعبان

923 - اف ام سى جروب لستشارات السوق           FMC Group Market Consulting شركة سبق 

قيدها برقم     167732 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع    28272وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفة فى شقة بالدور الول - 95 ب - ش الميرغنى

924 - ليمتلس كير لدارة برامج الرعاية الصحية والمنشأت الطبية )ش.م.م(

Limitless Care for Management of Healthcare Programs and Medical 

Establishments شركة سبق قيدها برقم     168742 قيدت فى 11-07-2021 برقم ايداع    31830وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب شقه )1( بالعقار 

)399( شارع رمسيس -الوايلي

925 - صحاري للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم     170826 قيدت فى 

18-08-2021 برقم ايداع    38027وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسى لدارة الشركة و موطنها القانونى فى العنوان التى: شقة رقم 12 الدور الثالث – عمارة 

33 شارع القصر العينى.
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926 - دار للة للصناعات الغذائية DAR LALLA شركة سبق قيدها برقم     172176 قيدت فى 

12-09-2021 برقم ايداع    42086وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الول العلوى بعد البدروم – بالمصنع المقام على قطعة ارض رقم )242( منطقة الصناعات الصغيرة )

الورش( بالمنطقة الصناعية – شمال طريق القطامية العين السخنة – بالتجمع الثالث

927 - ماريبوسا لطب وعمليات المراض الجلدية والتجميل

Mariposa شركة سبق قيدها برقم     172798 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    44398وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية برج1نموذج )ج ( الوحدة رقم206 الدور الثاني علوي 

- ش وابور النور- أبراج النصر- ثان المحلة الكبرى

928 - المدلل للنتاج الحيوانى والمأكولت السورية شركة سبق قيدها برقم     175350 قيدت فى 

07-11-2021 برقم ايداع    52650وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - محل رقم 68 , 69 - بلوك رقم 2 - كود المرحلة 520 - منطقة الكرافت زون - المنطقة الحرفية 

والتجارية - مدينتى

929 - فوود فيتش أند كو للمطاعم Food Fetish & co شركة سبق قيدها برقم     179955 قيدت فى 

19-01-2022 برقم ايداع    3596وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 12 - بمبنى شركة اربن سبيس سلوشنس للتجارة العامة - 29 شارع دجلة

930 - ايطالينو كو للستثمار التجارى Italiaano Co شركة سبق قيدها برقم     187904 قيدت فى 

02-06-2022 برقم ايداع    34196وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة التجارية رقم 101 الكائنة بالطابق الول مطعم وكافية VILlA DI NAPoLI فيل دي 

نابولي بالمركز التجاري بابراج النايل سيتي التجاري والداري الكائن في 2005ج _ كورنيش النيل _ رملة 

بولق

931 - ايطالينو كو للستثمار التجارى شركة سبق قيدها برقم     187904 قيدت فى 16-08-2022 برقم ايداع    

51012وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة التجارية 

رقم 101 الكائنة بالطابق الول مطعم وكافية VILlA DI NAPoLI فيل دي نابولي بالمركز التجاري بابراج 

النايل سيتي التجاري والداري الكائن في 2005ج _ كورنيش النيل _ رملة بولق

932 - امتداد للحلول التكنولوجيه Extend شركة سبق قيدها برقم     191815 قيدت فى 19-06-2019 برقم 

ايداع    3178وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة نشاط اعمال تصميم وانتاج البرامج  / الدور الثالث والرابع من العقار الكائن في 

14 ج شارع أحمد كامل تقسيم اللسلكي- وبذلك يتم نقل القيد

933 - كروز للتجارة والمقاولت CROOZ FOR TRADING AND CONSTRUCTION شركة 

سبق قيدها برقم     192132 قيدت فى 12-05-2022 برقم ايداع    4526وفى تاريخ  21-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 32 ش مصطفى النحاس وبذلك يتم نقل القيد

934 - شركه بيكو للخدمات الصناعيه شركة سبق قيدها برقم     6407 قيدت فى 16-01-2001 برقم ايداع    

271وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع الكائن بشارع السيد 

يوسف ) التخطيط القليمى ( بمدينة القصر

935 - شركة تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     25546 قيدت فى 03-07-2007 برقم ايداع    

13009وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع/ الكائن ب الوحديتين 

)R-lG-01( , )R-lG03( بالقطعه رقم 12 محور كريزي ووتر-الشيخ زايد -الجيزه

936 - شركة تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     25546 قيدت فى 03-07-2007 برقم ايداع    

13009وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع الشركة بالعنوان / 

الوحدة التجارية رقم S1 , والوحدة التجارية رقم S2 بالدور الرضى بمشروع سنتر فيل الشيخ زايد
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937 - مركز القاهرة للتجميل والليزر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31064 قيدت فى 2008-03-16 

برقم ايداع    5616وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / 

13 شارع جمال عبد الناصر بمدينة المحله الكبرى - الغربية

938 - القطوف الدانية للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     45812 قيدت فى 17-05-2010 برقم ايداع    

10676وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد اضافة مساحة الرض 

الزراعية الكائنة بالمزرعة بمساحة 550 فدان بناحية غرب الموهوب

939 - شركة جانارز فور تريدنجJanarz For Trading )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     58992 قيدت 

فى 14-06-2012 برقم ايداع    12713وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية المحل رقم 1 الكائن في شارع 45 بين شارع 10 وشارع11- العصافره قبلى ثان منتزه

940 - شركة جانارز فور تريدنجJanarz For Trading )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     58992 قيدت 

فى 14-06-2012 برقم ايداع    12713وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المحل رقم 9 الكائن في بلوك 86 الشطر الثالث عشر –قسم زهراء المعادي

941 - اكرم صبرى عبد الفتاح سراج و شريكه شركة سبق قيدها برقم     64507 قيدت فى 2013-02-28 

برقم ايداع    4559وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

القطع ارقام ) 83 , 84 ( - المرحلة الرابعة - منطقة مبارك الصناعية - قويسنا

942 - اكرم صبرى عبد الفتاح سراج و شريكه شركة سبق قيدها برقم     64507 قيدت فى 2013-02-28 

برقم ايداع    4559وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محو الفرع - القطعة 

رقم 84 - المرحلة الرابعة - منطقة مبارك الصناعية - قويسنا

943 - شركة اكوا دور للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     68096 قيدت فى 18-08-2013 برقم 

ايداع    17642وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب ومحو الفرع -  

المحل رقم 85 بمول الرحاب التجارى 2 - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

944 - شركة اكوا دور للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     68096 قيدت فى 18-08-2013 برقم 

ايداع    17642وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب ومحو الفرع- شقه 

دوبلكس بالدور الول و الثاني بالعقار رقم 5 شارع عبد الوهاب سليم البشرى - مساكن شيراتون -

945 - شركة اكوا دور للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     68096 قيدت فى 18-08-2013 برقم 

ايداع    17642وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة 

الكائنة بالدور الول بالعقار رقم 22 / 24 حارة الجامع الحمر

946 - السراج للنقل والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     90941 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    

5836وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12ش اسماعيل كامل من فريد 

سميكة -

947 - الواحه اكوا تريت للمقاولت W.A.T  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100387 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    41921وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسي للشركه ومحلها القانوني في العنوان التالي: شقه رقم 303 بالدور التالت بعماره 2 عمارات 

الشركه السعوديه -شارع النزهه امام الرقابه الداريه

948 - زينب للتجارة و التوريدات و المقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102306 قيدت فى 

19-02-2017 برقم ايداع    6286وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - رقم القطعة 10 أ بلوك A-1 منطقة خدمات ال800 فدان إسكان اجتماعي التوسعات الجنوبية

949 - القاهرة لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     123231 قيدت فى 22-07-2018 برقم ايداع    

31169وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 82 شارع 

الزهراء - عين شمس الشرقية وتعيين / هاجر زعفان احمد ابراهيم - مدير للفرع
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950 - القاهرة لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     123231 قيدت فى 22-07-2018 برقم ايداع    

31169وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 29 شارع 

العقاد - المطرية وتعيين / هند عبد المعبود عبد الستار محمود - مدير للفرع

951 - القاهرة لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     123231 قيدت فى 22-07-2018 برقم ايداع    

31169وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / ابراج 

المدينة المنوره ش 27 - ارض ابو رجيله - قسم السلم - حوض برخالى 56.54 عمارة 7 محل رقم 7 وتعيين / 

تسنيم عبد الحكيم صبرى محمد غانم - مدير للفرع

952 - القاهرة لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     123231 قيدت فى 22-07-2018 برقم ايداع    

31169وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 1 ش سعيد 

حوشان - مؤسسه الزكاه وتعيين / صبرين محروص عبد الوهاب محمد - مدير للفرع

953 - القاهرة لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     123231 قيدت فى 22-07-2018 برقم ايداع    

31169وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / شارع 15 

مايو ابراج الحرية - شبرا الخيمة - القليوبية وتعيين / اسلم جمال فهمى يوسف بكر

954 - اسكندريه لنتاج وتصدير العسل السود شركة سبق قيدها برقم     126516 قيدت فى 2018-10-22 

برقم ايداع    44216وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان 

الشركة ليصبح 36 شارع طلعت حرب – الدور الول شقه 4

955 - ذا كلوزيت شركة سبق قيدها برقم     128540 قيدت فى 06-12-2018 برقم ايداع    52224وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم S2 - 29 - المجمع 

التجارى الدارى داون تاون - ش التسعين - التجمع الخامس

956 - شركة اكاديمية دريم شركة سبق قيدها برقم     134689 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع    

19153وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 30 بلوك 37 –تقسيم 

المنطقة العاشرة –نهاية مصطفى النحاس

957 - شركة حماده محمد احمد هلل وشريكية شركة سبق قيدها برقم     134864 قيدت فى 2019-05-05 

برقم ايداع    19703وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية وحده رقم 178 

مجمع الصناعات الصغيره  والمتوسطة - المطورين -

958 - المنتس جلوبال سيرفيسس - مصر- ELEMENTS GLOBAL SERVICES EGYPT شركة 

سبق قيدها برقم     137679 قيدت فى 21-07-2019 برقم ايداع    30448وفى تاريخ  22-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 13 شارع محمد على جناح - جاردن سيتى

959 - كريستال للمقاولت و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     144605 قيدت فى 31-12-2019 برقم 

ايداع    56303وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كون المركز الرئيسي 

لداره الشركه و موطنها القانوني في العنوان التي : شقه 1 بمساحه 320 م بالعقار رقم 384 جنوب اكاديمية 

الشرطه )أ( شارع التسعين الشمالي – التجمع الول

960 - اتش بى ال تكنولوجى HPL TECH شركة سبق قيدها برقم     145540 قيدت فى 2020-01-19 

برقم ايداع    2633وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل المركز 

الرئيسى ليصبح / الطريق السريع - طنطا دفره - ميت حبيش القبلية - مركز طنطا - الغربية

961 - هايبرد للتسويق العقاري والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     145944 قيدت فى 

26-01-2020 برقم ايداع    3874وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 

عزت سلمة _ شقة 22 الدور الحادي عشر
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962 - الجاد للمقاولت العامة والعمال الكهروميكانيكية شركة سبق قيدها برقم     147119 قيدت فى 

18-02-2020 برقم ايداع    7899وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

العمارالكبرى  اعلى هايبرالوفاء  بالدور الثانى بجوار مركزشباب العمار – طوخ

963 - كاش سنترز للحلول المالية Cash Centers For Financial Solutions شركة سبق قيدها برقم     

157872 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    45398وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع محل بالعقار رقم 1 - شارع نزلة البنان - قسم الطناش - الوراق

964 - كاش سنترز للحلول المالية Cash Centers For Financial Solutions شركة سبق قيدها برقم     

157872 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    45398وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 2 بالعقار رقم 85 - شارع النصر - القطامية

965 - وايز أوشن للستثمار التجاري Wise Ocean شركة سبق قيدها برقم     162788 قيدت فى 

03-03-2021 برقم ايداع    10427وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 44 المحور المركزي – مول السرايا – دور أرضي منخفض – الشيخ زايد  مدخل 2 – الجيزة.

966 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع محل 

رقم 1 و ميزان شارع مسجد سيدي بشر - المنتزه اول

967 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع عقار رقم 

1623 - الحي الول مجاورة 8 قطعه 1623- اكتوبر اول

968 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم 8 

عقار رقم 43 شارع خسرو باشا - تقاطع شارع اسماعيل كامل

969 - اورجا لين شركة سبق قيدها برقم     166521 قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    23321وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 35 ش نخلة المطيعى – مصر 

الجديده – النزهه – القاهره .

970 - آل شاهين لمنتجات النحل شركة سبق قيدها برقم     167785 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    

28425وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

ناحية حصة شبشير بجوار الكوبرى – دوران الكوبرى بملك عبدالؤوف محمد عبدالرؤوف سلكها –

971 - وردبي ايجيبت  لتقنية المعلومات  Wordbee Egypt For Information Technology شركة 

سبق قيدها برقم     167872 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    28722وفى تاريخ  22-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4شارع حافظ رمضان -  الشقه رقم 702 عمارة )1( الكائنة بمشروع دلتا 

فلورز.

WEDO Solutions for SOFTWARE and                972 - ويدو سوليوشنز للبرمجيات والتسويق

MARKETING شركة سبق قيدها برقم     168434 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    30934وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 7108 - ش 9

973 - سكول سبورتس للخدمات الرياضية 

School Sports شركة سبق قيدها برقم     168592 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    31338وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3 ش المقاولين من كورنيش 

النيل - حدائق حلوان
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974 - ويلمار مصر للمطاعم والمشروبات Wilmar Egypt شركة سبق قيدها برقم     173667 قيدت فى 

10-10-2021 برقم ايداع    47167وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

يكون المركز الرئيسي لداره الشركه وموطنها القانوني في العنوان التي : المحل رقم 1003 - محور جمال عبد 

الناصر - الممشي السياحي -  6اكتوبر - الجيزه - وبذلك يتم نقل المقر الي مكتب سجل تجاري استثمار 6 اكتوبر

975 - الريادة للمأكولت والحلويات شركة سبق قيدها برقم     176196 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55396وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم 52 

بمنطقه الورش 300 متر بالمنطقه الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنه بالتجمع الثالث

976 - أحمد محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181055 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

8162وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع بالعقار الكائن رقم 

18 - بلوك 11008 - الحي الول منطقه 800 متر - مدينة العبور

977 - أحمد محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181055 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

8162وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - شقة بالدور الثاني 

عقار بحوض الورد - ميت نما - قليوب - القليوبية .

978 - اسم الشركة / ارتكاز للتنمية الزراعية ) ERTEKAZ ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     182816 

قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14601وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية اضافه فرع بالعنوان / منطقة اليافطة - امام سور دير مارى جرجس - الخطاطبة - مدينة السادات - 

المنوفية

979 - اسم الشركة / ارتكاز للتنمية الزراعية ) ERTEKAZ ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     182816 

قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14601وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 305/2 بلوك F بالدور الول مشروع كورت يارد - الشيخ زايد - 

مدينة 6 اكتوبر - محافظة الجيزة وبذلك يتم نقل القيد من سجل استثمار القاهرة

980 - انتصار عبد المتجلى مسلم سنوسى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     184504 قيدت فى 

06-04-2022 برقم ايداع    21722وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد افتتاح الفرع شارع البري - قسم الخارجه

981 - انتصار عبد المتجلى مسلم سنوسى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     184504 قيدت فى 

06-04-2022 برقم ايداع    21722وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد افتتاح الفرع 19 خلف مستودع ابو العيون - ارض السلم - الواحات الخارجه

982 - اولمت ULEMT شركة سبق قيدها برقم     186009 قيدت فى 24-04-2022 برقم ايداع    25637

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن ب الوحدتين 1001 

و 1002 بالطابق الميزانين فوق الرضي بالعقار رقم 4 )22تنظيم( شارع 151 معادي -القاهره

983 - احمد السيد احمد اسماعيل مهنا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     189461 قيدت فى 2022-06-29 

برقم ايداع    41883وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافه فرع 

بالعنوان / قطعة رقم 1/67 ب بمنطقة التحدى - الحزام الخضر - مدينة السادات - المنوفية

984 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان / وحده G5 قطعة 242 , 243 مول W 51  التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

985 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضاقفه فرع بالعنوان / القطعة 15 تقسيم 5 منطقة البساتين الصناعية - قسم البساتين
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986 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان / القطعة رقم 674 منطقة الصناعات الصغيرة - الحى الصناعى 0 القاهرة الجديدة

987 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 19 ش 263 المعادى الجديده - المعادى

988 - عيد قرنى محمد بيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1644 قيدت فى 26-02-1998 برقم ايداع    

139وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم )6( بلوك )3( منطقة )7( 

المنطقة الصناعية الثانية - مدينة )15( مايو

989 - عيد قرنى محمد بيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1644 قيدت فى 26-02-1998 برقم ايداع    

139وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع قطعة رقم )6( بلوك )3( 

منطقة )7( المنطقة الصناعية الثانية - مدينة )15( مايو

990 - عيد قرنى محمد بيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1644 قيدت فى 26-02-1998 برقم ايداع    

139وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع42 ش عبد ا باشا -حلوان 

-

991 - اندماج شركة الهدى للمطاحن ش.ذ.م.م بالشركة مندمجة شركة سبق قيدها برقم     4726 قيدت فى 

10-07-1999 برقم ايداع    1054وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح فرع : الكائن فى قطعة رقم ) 7 , 8 ( بلوك )أ( بالمرحلة الرابعة - بالمنطقة الصناعية بجمصة

992 - العربيه الدوليه للتصدير والتجارة شركة سبق قيدها برقم     10079 قيدت فى 16-07-2003 برقم ايداع    

3492وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع - 28 شارع 

فاروق عبد الوهاب ثروت - سيدى بشر -

993 - شركه فيوتشر للستثمار السياحي شركة سبق قيدها برقم     14322 قيدت فى 03-06-2002 برقم ايداع    

1006وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع - ساحل البحر 

الحمر - مركز راس التين - جنوب مرسى علم

994 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش م م شركة سبق قيدها برقم     37720 قيدت فى 

18-03-2009 برقم ايداع    5604وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

فرع بالعنوان / المحل الكائن في الدور الرضي والكائن قرية الصفانية - بجوار الموقف

995 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش م م شركة سبق قيدها برقم     37720 قيدت فى 

18-03-2009 برقم ايداع    5604وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

تعديل عنوان فرع بيل ببورسعيد الى / محل بالعقار الكائن شارع الجمهورية - خلف بنزينة ابو عمار .

996 - شركه النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم     46058 قيدت فى 22-11-1978 برقم ايداع    5668

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الدارى للشركة الكائن 

بالعنوان : الدور الول فوق الرضى بالعقار 21 شارع شهاب المهندسين

997 - رايكا للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     46903 قيدت فى 11-07-2010 برقم ايداع    

15301وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : مصنع رقم 315 

مصانع مخازن شباب 300 متر - مدينة 6 أكتوبر

998 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول MCA شركة سبق قيدها برقم     46920 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    15386وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - 15 ش السلحدار - روكسى
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999 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول MCA شركة سبق قيدها برقم     46920 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    15386وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - بورسعيد مبنى الفريبور شارع النهضة مكتب 23 الدور الثانى

1000 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان /

جزء من الدور الرض بمساحه 600م تقريبا بالعقارمشروع 61 محل الكائن بكورنيش النيل – أمام أبراج الطباء 

– محافظة المنيا

1001 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع بالعنوان /  

جزء من الدور الرضى بمساحه تقريبة 800م وكذلك مساحة البدروم 937م والدور الول علوى 460م فى العقار 

الكائن بشارع المحافظة العمومى بجوارمدرسة الوحده العربيه – حى شرق أسيوط

1002 - نيو بيجنينج كومبانى ليمتد - شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     53030 

قيدت فى 18-07-2011 برقم ايداع    13134وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اضافه  فرع بفندق هيلتون الزمالك ريزدنس مصر بالعنوان / 21 شارع محمد مظهر - الزمالك - قصر 

النيل

1003 - وان اوردر للتوكيلت OneOrder شركة سبق قيدها برقم     53903 قيدت فى 15-09-2011 برقم 

ايداع    17109وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تم تغيير مركز الشركه الرئيسى ومحلها القانونى ليصبح بلوك 20 ش  منطقه اللف مصنع _ بجوار الشركه 

السبانيه _ التجمع الثالث

1004 - محمد عبد ا حسانين و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     60445 قيدت فى 10-09-2012 برقم 

ايداع    18491وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع انتاجي 

بالعنوان قطعه رقم 39 محور المنطقه الصناعية السابعه - مدينة السادات

1005 - شام المتحدة SHAM UNITED شركة سبق قيدها برقم     61404 قيدت فى 22-10-2012 برقم 

ايداع    22171وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// الكائن 

بمحل رقم )1( العقار رقم 25 شارع 233- دجله المعادي- القاهره

1006 - ارت بوكس ستوديوز ART BOX STUDIOS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73947 قيدت 

فى 19-05-2014 برقم ايداع    11938وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 7 بالعقار رقم 3 شارع مصطفى رفعت مربع 1135 قسم النزهة - مصر الجديدة

1007 - ميد فيرت مصر للتجارة Mid Fert Misr for trade شركة سبق قيدها برقم     74173 قيدت فى 

29-05-2014 برقم ايداع    12810وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اضافه فرع بالعنوان / طريق الصالحية بجوار كوبرى الكسارة قصاصين الشرق - الحسينية

1008 - اى تيك ستور  I TECH STORE شركة سبق قيدها برقم     85987 قيدت فى 06-09-2015 برقم 

ايداع    25116وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 124 المول 

التجاري الثاني - الرحاب - القاهرة الجديده

1009 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس شركة سبق قيدها برقم     86978 قيدت فى 15-10-2015 برقم 

ايداع    28570وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 

رقم 530 د - شارع 9 - الهضبة العليا - المقطم

1010 - ماجلينو Maglino شيف اون دوور CHEF ON DOOR شركة سبق قيدها برقم     89021 قيدت 

فى 22-12-2015 برقم ايداع    36937وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

ما هو المصنع المقام على قطعة الرض رقم ) 710( المنطقة ) الصناعية الصغيرة ( باراضي المنطقة الصناعية 

شمال طريق القطامية العين السخنة - بالتجمع الثالث
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1011 - شركة ليف كلينيكس للرعاية الصحية شركة سبق قيدها برقم     95363 قيدت فى 2016-07-20 

برقم ايداع    22398وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 

العقار رقم 43 ميدان الجزائر - شارع النصر - المعادى الجديدة - الدور الخامس -

1012 - شركة ليف كلينيكس للرعاية الصحية شركة سبق قيدها برقم     95363 قيدت فى 2016-07-20 

برقم ايداع    22398وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 

/وحده اداريه بالدور الثاني في مول ذا سبوت المقام علي قطعه ارض رقم ) 49 ب ( الكائنه في مدينه القاهره 

الجديده - التجمع الخامس

1013 - القاهرة للتنقيب والتعدين شركة سبق قيدها برقم     104815 قيدت فى 23-04-2017 برقم ايداع    

14665وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 96 منطقة البنفسج 12 - 

التجمع الول شقة 3 - الدور الول - قسم التجمع الول -

1014 - محمد شريف ابراهيم حامد محمد المنصوري وشريكية شركة سبق قيدها برقم     108901 قيدت فى 

21-08-2017 برقم ايداع    30209وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - قطعة رقم 4 بلوك 13035 المنطقة الصناعية الولى

1015 - قهوة للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     114520 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

51292وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع شاحنه الطاعم 

الواقعه في منطقه الشاطئ قرية فوكا باي بالساحل الشمالي - مطروح )بقصد استعماله مطعم قهوة(

1016 - قهوة للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     114520 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

A-B3( 51292وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع الوحدة رقم

A-B3-EX15.-04-( بمشروع المارينا الكائنة في مرسي بالساحل الشمالي - مطروح )بقصد استعماله مطعم 

قهوة(

1017 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD شركة سبق قيدها برقم     117881 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    10019وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع قطعه رقم 563 مخازن الشهان - المنطقه الصناعية - مدينة 6 اكتوبر

1018 - أى هوم لعمال المقاولت و لدارة المطاعم و الكافيهات)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     120217 

قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    18374وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : مقر اداري الدور الرضي شقه 5 – عماره رقم 4 - مدينه النخيل بالقطعه رقم 1 ارض 

الستثمار الطريق الدائري - منطقه القطاميه – التجمع الخامس

1019 - عبدالغفور خالد طير و شريكة شركة سبق قيدها برقم     123514 قيدت فى 29-07-2018 برقم ايداع    

32271وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة رقم 19 

بلوك الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية ب , ج

1020 - عبدالغفور خالد طير و شريكة شركة سبق قيدها برقم     123514 قيدت فى 29-07-2018 برقم ايداع    

32271وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع القطعه رقم 118

بلوك الصناعات الصغيرة المنطقه الصناعية ب.ج - العبور القليوبية

1021 - بيكا بو بلى زون Peek ABo Play Zone شركة سبق قيدها برقم     127165 قيدت فى 

06-11-2018 برقم ايداع    46918وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 2 ش 212

1022 - اى جى اى للخدمات الترفيهيه IGE شركة سبق قيدها برقم     127738 قيدت فى 2018-11-19 

برقم ايداع    49191وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -  

الوحده G286A مول العرب - مدينة 6 اكتوبر -
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1023 - اى جى اى للخدمات الترفيهيه IGE شركة سبق قيدها برقم     127738 قيدت فى 2018-11-19 

برقم ايداع    49191وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - الوحده 

150A VRL - سيتي ستارز - مدينة نصر -

1024 - اى جى اى IGE للخدمات الترفيهيه شركة سبق قيدها برقم     127738 قيدت فى 2019-09-22 

برقم ايداع    39471وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1025 - امل مصر للميديا و الدعايه شركة سبق قيدها برقم     130465 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع    

3523وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار الكائن رقم ) 2 ( شارع 

جمال الديد ابوالمحاسن - جاردن سيتي – قسم قصر النيل - الشقة رقم ) 12 ( الدور الرابع

1026 - اللمانية الهندسية للصناعات المعدنية شركة سبق قيدها برقم     134091 قيدت فى 2019-04-10 

برقم ايداع    16691وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع 

بالعنوان / العقار 27 المنطقة الصناعية - جنوب B2 - العاشر من رمضان

1027 - اندماج كلمن شركة موبيكا للصناعات المتطوره ش.م.م

-شركة نجارة المباني العصرية موبيكاش.م.م-شركة موبيكا للستثمار العقارى ش م م- شركة موبيكا للصناعات 

المعدنية شركة سبق قيدها برقم     135806 قيدت فى 05-07-2000 برقم ايداع    7989وفى تاريخ  

23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع :  266 شارع خالد ابن الوليد - 

المنتزه

1028 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الدور الرضى رقم 2 شارع مسجد الخلص - ش المواسير - امام كوبرى الناموس - جانوتى - قسم الرمل

1029 - دوس لدارة الصيدليات Doss شركة سبق قيدها برقم     140808 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

ايداع    42548وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 97 ش 

محمد فريد - ناصيه ش فريد سميكة - النزهه

1030 - دوس لدارة الصيدليات Doss شركة سبق قيدها برقم     140808 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

ايداع    42548وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 23 ش 

ترعه الجبل - دير الملك - حدائق القبه

1031 - دوس لدارة الصيدليات Doss شركة سبق قيدها برقم     140808 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

 )c10( ايداع    42548وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل

التجمع الخامس - مركز المدينة القطاع الرابع

1032 - دوس لدارة الصيدليات Doss شركة سبق قيدها برقم     140808 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

ايداع    42548وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 29 شارع 

مكرم عبيد - مدينة نصر

1033 - الشروق للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     141730 قيدت فى 30-10-2019 برقم ايداع    45836

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - مطعم كبابجى ابو على 

بالمسطح التجارى بكامل الدور الرضى والول فوق الرضى والكائن فى شارع احمد الزمر بالقطعه رقم 12 

بلوك رقم 27 المنطقه التاسعه مدينه نصر اول ) مطعم كبابجى ابو على (

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 1034 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل مقر الشركة ليصبح / محافظة المنوفية - شبين الكوم - بجوار مجمع المواقف - شارع طلعت حرب - برج 

اللمانى
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MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 1035 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

اضافه فرع بالعنوان / شبين الكوم - خلف نادى الغزل - شارع الدكتور مصطفى النجار - برج الخير

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 1036 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC شركة سبق قيدها برقم     144569 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56109وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد افتتاح فرع بالعنوان / مدينة الداخله - مركز بلط - الطريق الشرقى العام - بجوار مسجد بلط الشرقى - 

عقار سعد حافظ

1037 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     148235 قيدت فى 10-03-2020 برقم 

ايداع    11414وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الفرع بالعنوان / 

الدراسة - المنطقة الصناعية بجوار توكيل نيسان

1038 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     148235 قيدت فى 10-03-2020 برقم 

ايداع    11414وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 

العقار 5003 شارع دكتور احمد حسين - المعراج - المعادى

1039 - الباجور لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     148235 قيدت فى 10-03-2020 برقم 

ايداع    11414وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

العقار 3045 شارع كارفور المعادى وخلف بنزينة المارات - القاهرة

Terra For Agriculture        And     Agricultural   1040 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation       شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / مكتب رقم 4 - 

الدور الثانى - مول 11 خ - منطقة المكس ديوز - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد

Terra For Agriculture        And     Agricultural   1041 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation       شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع / قطعة ارض مساحتها 200 فدان 

كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد البحري: جار  ارض ملك الدولة بطول 1200م الحد 

القبلي: جار القطع رقم 110و117 بطول 1200 م الحد الشرقي: جار القطع   105و101 بطول 700م الحد 

الغربي جار القطعة 120 بطول 700م

Terra For Agriculture        And     Agricultural   1042 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation       شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع / قطعة ارض مساحتها 3 سهم 23

قيراط 83فدان كائنة بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها  الحد البحري: خط منكسر مكون من 3 

خطوط يبدأ من الشرق بطول 1000م ثم يبحر بطول 40.80 م ثم يغرب بطول   94.40م الحد القبلي: خط مستقيم 

بطول 2031.05م  الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 152.90 بعد حرم الطريق  الصحراوي الحد الغربي خط 

سوميد بطول 197.20م  

Terra For Agriculture        And     Agricultural   1043 - تيرا للزراعة واستصلح الراضى

Reclamation       شركة سبق قيدها برقم     151517 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    22880وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة ارض مساحتها 5 قيراط 206فدان كائنة 

بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة وحدودها الحد  البحري: حد جار بطول 1400 م الحد القبلي: حد جار 

بطول    623.5م+630.90م+177.58م+155.60م+177.58م الحد الشرقي: حد الطريق الصحراوي بطول 

627م الحد  الغربي حد جار بطول 647م
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1044 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم ـ Streatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     157416 قيدت 

فى 26-11-2020 برقم ايداع    44234وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع مصنع رقم 84 بمنطقه الصناعات الصغيرة بالمنطقه الصناعية شمال طريق القطامية - العين السخنه - 

التجمع الثالث

1045 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم ـ Streatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     157416 قيدت 

فى 26-11-2020 برقم ايداع    44234وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع محل رقم ب F&B3 مشروع PLATZ منتجع جاردين كافيه - شارع بتروسبروت - التجمع الول - 

القاهرة الجديدة بغرض تقديم مشروعات للعلمة التجارية )اليوجو(

1046 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم ـ Streatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     157416 قيدت 

فى 26-11-2020 برقم ايداع    44234وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع محل رقم ب F&B4 مشروع PLATZ منتجع جاردين كافيه - شارع بتروسبروت - التجمع الول 

القاهرة الجديدة بغرض تقديم ماكولت للعلمة التجارية )روقا (

Egypt Explorer Tourism         1047 - إيجيبت اكسبلورار لدارة المنشآت السياحية والمنتجعات

Facilities and Resorts Management )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     158107 قيدت فى 

07-12-2020 برقم ايداع    45989وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل اسم الفندق من فندق راديسون بلو بالكيلو 5 - شمال مدينة القصير . ليصبح - فندق راديسون ساس 

القصير بالكيلو 5 - شمال مدينة القصير .

1048 - دايناتك للتنمية الصناعية Dynatech for Industrial Development شركة سبق قيدها برقم     

159874 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    804وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة أصبح المركز الرئيسي العنوان الكائن قطعه رقم7/17 مركز خدمات المنطقه الصناعيه التجمع 

الثالث

1049 - تعديل اسم الشركة ليصبح / البدرى جروب للتوزيع EL Badry Group For Distribution شركة 

ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     160547 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    3047وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الفرع الكائن بالعنوان / بلوك 6 - ميدان 

أبو سمبل - مدينة أبو سمبل السياحي اسوان.

1050 - تروفى لخدمات النظافة  –Trophy Cleaning Services شركة سبق قيدها برقم     163561 

قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    13161وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - قطعة ارض 4 مجاورة اولى - الحى السابع - مدينة الشروق

1051 - الناطور فوودز لدارة المطاعم والكافيهات  ALNATOUR FOODS- مطعم الضيعة شركة سبق 

قيدها برقم     163598 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    13198وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع -)مطعم الضيعة (بالعقار رقم 18 )ب (شارع المرعشلي – 

الزمالك – القاهرة

1052 - بوليكس انترناشونال عاصم حليم يواقيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     163683 قيدت فى 

27-11-2004 برقم ايداع    14640وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح القطعه رقم 62 القطعه 64 من القطعه رقم 3 تقسيم الملك - الكيلو 26 بمساحة 533متر مربع - 

ابورواش

1053 - تشيكين وركس كامبني   Chickin Worx Company شركة سبق قيدها برقم     167560 قيدت 

فى 21-12-2021 برقم ايداع    62196وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع
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1054 - مو اند ايز لدارة المطاعم وإقامة الحفلتmo & ez شركة سبق قيدها برقم     170926 قيدت فى 

22-08-2021 برقم ايداع    38326وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع قطعه رقم 7 - الحي الثاني - التوسعات الشرقيه - المحور المركزي 26 يوليو - مدينة 6 اكتوبر

1055 - ماريبوسا لطب وعمليات المراض الجلدية والتجميل

Mariposa شركة سبق قيدها برقم     172798 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    44398وفى تاريخ  

23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن في : برج1نموذج )

ج ( الوحدة رقم206 الدور الثاني علوي - ش وابور النور- أبراج النصر- ثان المحلة الكبرى – الغربية  وتعيين 

الدكتورة / سها عبد ا الدسوقي حوام مواليد 1980/10/1 - رقم قومي: 28010011601546 مديرا للفرع

1056 - دوبو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     174762 قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    

10320وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 163 - البنفسج 

9 - التجمع الول

1057 - دوبو لدارة المطاعم DOPO شركة سبق قيدها برقم     174762 قيدت فى 27-10-2021 برقم 

ايداع    50694وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 163 - 

البنفسج 9 - التجمع الول

1058 - مشوره لخدمات رجال العمال شركة سبق قيدها برقم     176766 قيدت فى 28-11-2021 برقم 

ايداع    57041وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 شارع اسماعيل 

المازني – قسم النزهه -القاهرة

1059 - نكست برنت Next Print شركة سبق قيدها برقم     180360 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    

5060وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 8 ش البديوى 

متفرع من ش مجد السلم - الحرفيين

1060 - اليزيه للصناعات الحديثة Elysee Prime Manufacturing - EPM شركة سبق قيدها برقم     

182355 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    12591وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح فرع مصنع بقطعه الرض رقم 3LO5 - مدينة التجمعات الستثمارية - مدينة العاشر من 

رمضان

1061 - برايت ستار لدارة الكافيهات BRIGHT STAR CAFE MANAGEMENT شركة سبق قيدها 

برقم     182534 قيدت فى 02-03-2022 برقم ايداع    13474وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع c8 - منتزه الطاهرة بجوار سنترال سراي القبه - الزيتون

1062 - سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     187676 قيدت فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    1775وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالمنطقة 

الصناعية القطعة 419

1063 - سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     187676 قيدت فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    1775وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسى الوحده الداريه رقم )B01-G19,B01-M06 (بقطعه الرض الواقعه جنوب طريق العين 

السخنه بعد نفق وادى دجله باتجاه العين السخنه مشروع مايندهاوس كمبس

1064 - سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     187676 قيدت فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    1775وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المصنع الكائن على قطعة الرض رقم 11 تقسيم المنطقة الصناعيه بوادى حوف

1065 - كاربل للزيوت الصناعيه شركة سبق قيدها برقم     190636 قيدت فى 01-08-2022 برقم ايداع    

47305وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع بالقطعه رقم 

112 المنطقه الصناعية )الحرفيين ب شرق الروبيكي ( مدينة بدر
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WHITE GOODS FOR ENGINEERING    1066 - وايت جودز للصناعات الهندسيه

INDUSTRIES شركة سبق قيدها برقم     190718 قيدت فى 02-08-2022 برقم ايداع    47601وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - شقه 2- عماره 9 - مجاورة 

68 - مدينه العبور – القليوبيه.

1067 - امتداد للحلول التكنولوجيه Extend شركة سبق قيدها برقم     191815 قيدت فى 2019-06-19 

برقم ايداع    3178وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع // الكائن 

ب الشقه رقم 6 الدور الخامس العقار 31 شارع لبنان المهندسين - الجيزه

1068 - إم چي بي للستيراد والتصدير والتوزيع M.G.B شركة سبق قيدها برقم     191846 قيدت فى 

23-01-2022 برقم ايداع    113وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح 

الفرع دمياط الجديدة - دار مصر موقع 2 عمارة 36 شقع 17

1069 - شركه اكوامارينا للستثمارات السياحيه والتنميه شركة سبق قيدها برقم     295171 قيدت فى 

20-04-1996 برقم ايداع    6003وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 101 بالعقار رقم 2 شارع الديب على الدهم ــ قسم النزهه ـ

1070 - مار جروب للتجارة والصناعة M.A.R ش م م قانون 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية شركة سبق 

قيدها برقم     3906 قيدت فى 02-10-2002 برقم ايداع    905وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - مدينة العبور الصناعية - قطعة رقم 32 بلوك 12003 المتداد 

الشمالى

1071 - المصرية للصناعة ) تكنو ستيل () عبدالرحمن على حسن وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     5181 

قيدت فى 10-06-2003 برقم ايداع    685وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع قطعه 256 المحور الخدمي الثاني بالمنطقه الصناعية الثالثه 6 اكتوبر

1072 - تعديل اسم الشركة :  شركة المعادي للعيادات النفسية شركة سبق قيدها برقم     8342 قيدت فى 

20-03-2002 برقم ايداع    1402وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تصحيح عنوان الشركة :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : الشقة الكائنة رقم 14 بالعقار 80 شارع  -

الجمهورية – قسم الزبكية .

1073 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 

17-02-2004 برقم ايداع    8017وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

افتتاح الفرع في المحل رقم 1 بالدورين الرضي الول بالعقار رقم 3 شارع اسوان - السويس - تقطاع 23 يوليو 

- المسمي برج تغيان

1074 - الفق للتنمية الزراعية Horizon For Agricultural Development شركة سبق قيدها برقم     

45051 قيدت فى 04-04-2010 برقم ايداع    7185وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنيا افتتاح الفرع// الكاءن ب قطعه ارض في امتداد غرب المنيا-محافظه المنيا

1075 - سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية Souq.Com for E- Commerce ش ذ م م شركة سبق قيدها 

برقم     45178 قيدت فى 13-04-2010 برقم ايداع    7834وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 306 كورنيش النيل

1076 - جرين باك لمنتجات التعبئة ش م م شركة سبق قيدها برقم     45652 قيدت فى 10-05-2010 برقم 

ايداع    10043وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان / 

جزء من جمالون قطعة A1-A3  مجمع مجموعة التنمية الصناعية اى سكوير E2 القطعة رقم 4 - المنطقة 

الصناعية - التوسعات الشمالية وامتدادها
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1077 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول MCA شركة سبق قيدها برقم     46920 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    15386وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع القاهرة الجديدة - التجمع الول - قطعه رقم 11 - مداورة 10 - منطقه 10004 محور مصطفي كامل 

- امام كمبوند سوان ليك

1078 - مدرار للفن المعاصر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     56381 قيدت فى 01-02-2012 برقم ايداع    

2370وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 10 ش جمال الدين 

ابو المحاسن - جاردن سيتى

1079 - يورو سنرجى للتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم     60354 قيدت فى 05-09-2012 برقم ايداع    

18076وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1009 

- الدور الثامن - العقار رقم 16 ب - ش ولى العهد - عمارة السرايا مول

1080 - فريدج Fridge لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م شركة سبق قيدها برقم     78663 قيدت فى 

16-12-2014 برقم ايداع    30455وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

المحل الكائن بشتيل البلد - ترعه الزمر -اوسيم - الجيزه )زووبا store( وتعيين السيد / محمد خلف ا محمود - 

مدير له

1081 - ريبل Ripple شركة سبق قيدها برقم     86215 قيدت فى 13-09-2015 برقم ايداع    25874وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 1 - العقار رقم 43 

- ش 10 - حى اللوتس الجنوبية - التجمع الخامس

1082 - كرييتف لب للدعايه والعلن سى ال كوميونيكيشن CLCOMMUNICATION شركة سبق قيدها 

برقم     87148 قيدت فى 22-10-2015 برقم ايداع    29233وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب A1 بغرفة ) 1 ( عقار ب - 52 ش الطيران الرئيسى - امام 

مستشفى التامين الصحى

1083 - ابى عبد العزيز الشربجى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94301 قيدت فى 06-06-2016 برقم 

ايداع    18231وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

القطعه 89 المنطقه الصناعيه الثالثه -محور خدمي ثاني - وبذلك يتم نقل القيد

1084 - جرين باك لمنتجات التعبئة ش م م شركة سبق قيدها برقم     96637 قيدت فى 29-08-2016 برقم 

ايداع    26945وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

1085 - النهضة التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100064 قيدت فى 18-12-2016 برقم ايداع    

N3-( 40123وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحدة رقم

01( بالدور الثالث بالمبني نيبتون رقم )2( بالقطعة رقم 12 محور كريزي ووتر

1086 - التنامى للستثمار العقارى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100218 قيدت فى 2016-12-21 

برقم ايداع    41199وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 

مكتب رقم 3 – الدور الثاني عمارة رقم 3,4 – الحى العاشر – المحور المركزي – 6 اكتوبر

1087 - الحكمة للستثمار العقاري والمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102488 قيدت فى 

22-02-2017 برقم ايداع    6909وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 

ارض رقم 3 منطقة خدمات سكن مصر 228عمارة بجوار كمبوند المخابرات- حدائق اكتوبر وبذلك يتم نقل القيد 

الى استثمار 6 اكتوبر

1088 - جولدن فيش للصناعه ) جودش ( شركة سبق قيدها برقم     104502 قيدت فى 12-04-2017 برقم 

ايداع    13545وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع محلت رقم 

1-2-3-4-5-6 الدور الثاني بالمول التجاري رقم 13 بلوك مجمع البنوك المنطقه الصناعية الولي مدينة العبور
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1089 - كلكيت للتجارة اللكترونية عبر النترنت          Klickit for E-Commerce  ش.ذ.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     105269 قيدت فى 07-05-2017 برقم ايداع    16249وفى تاريخ  24-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدتان   L2-21/ L2-22   بالطابق الثاني الكائن بمشروع مول سنترو 

الكائن بقطعة رقم D-62  بمنطقة اللوتس

1090 - ثينكلود THINKLOUD شركة سبق قيدها برقم     105873 قيدت فى 22-05-2017 برقم ايداع    

18417وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 12 شارع 

فلسطين - المعادى الجديدة الدور الثانى شقة 8

1091 - شركــــة بادك للتجارة و التوزيع PADC شركة سبق قيدها برقم     106840 قيدت فى 

19-06-2017 برقم ايداع    22220وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان - شقة 17 الدور الرابع علوى - عقار رقم 233 ب - ش محمد سعيد - تقسيم المطار

SPLASH INTERNATIONAL FOR  1092 - إسبلش انترناشيونال للخدمات البترولية

PETROLEUM SERVICESش.م.م شركة سبق قيدها برقم     109387 قيدت فى 06-09-2017 برقم 

ايداع    32532وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 و / 

3 - ش مبروك شبل - تقسيم اللسلكى

1093 - ميرسان لتشكيل الواح الصاج شركة سبق قيدها برقم     112379 قيدت فى 07-11-2017 برقم ايداع    

42987وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / العنبر رقم 2 المقام 

على القطعتين ارقام 65 , 67 بالمنطقة الصناعية الثانية - الدور الرضى

1094 - عبد المنعم السيد عبد المنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     113578 قيدت فى 04-12-2017 برقم 

ايداع    47596وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 44 طريق بلبيس القاهره 

الصحراوي خارج زمام بساتين السماعيليه امام مصنع الرضوان

1095 - المنصور للسيارات منصور شيفروليه شركة سبق قيدها برقم     118396 قيدت فى 1999-07-06 

برقم ايداع    3636وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح الفرع الكائن 

بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية مركز خدمة وصيانة السيارات

1096 - زياد للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     120015 قيدت فى 16-04-2018 برقم ايداع    17518

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم 19 شقة 2– 

الدور الرضي – ش عبدالعزيز اسماعيل – قسم النزهة

1097 - فيت هب للنوادى الصحية Fit hub شركة سبق قيدها برقم     130663 قيدت فى 2019-01-29 

برقم ايداع    4192وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : فندق 

تريومف القطامية شمال المشتل  – التجمع الخامس

1098 - نيو سمارت للتخطيط والداره وتنمية المشروعات شركة سبق قيدها برقم     131935 قيدت فى 

25-02-2019 برقم ايداع    9077وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

مقر الشركة   /

مكتب رقم 3D2-3  بمشروع البوليجون - سوديك ويست بيفيرلى هيلز -  الشيخ زايد

1099 - فاليو أند ترست للستشارات و التدريب VALUE AND TRUST شركة سبق قيدها برقم     

133287 قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    13785وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 5 – عمارة رقم 50 – اللوتس الجنوبية – منطقة 10 – التجمع الخامس 

– القاهرة الجديدة

1100 - عبد الناصر الجالى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     133827 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

15760وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 9 شارع ابن 

هانئ الندلسى - متفرع من شارع الطيران - مدينة نصر اول
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1101 - شركة فاب ايجيبت لدارة المطاعم وكافية شوب الفوشايز والتوكيلت الجارية شركة سبق قيدها برقم     

134265 قيدت فى 15-04-2019 برقم ايداع    17423وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

A-B3-01-A-B3-( محافظة مطروح افتتاح الفرع مراسي - مارينا 1 الوحدة رقم

A-B3-EX12-A-B3-EX13-02( الساحل الشمالي - العلمين - مرسي مطروح

1102 - فريد شوقي عبد الحميد نصار ومحمد محمد بدوي جابرى وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     

136866 قيدت فى 01-07-2019 برقم ايداع    27136وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تعديل العنوان - جزء من القطعة رقم ) 6134 ( - المنطقة الصناعية السادسة - مدينة السادات - 

المنوفية - بمساحة ) 3661 م (

1103 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص Dream Team Divers شركة سبق قيدها برقم     

141133 قيدت فى 17-10-2019 برقم ايداع    43776وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع مركز غوص دريم تيم ديفرز - فمدق رياحانه - الجونة - الغردقه

1104 - ترافيك ماركت للتجارة والتوزيع Traffic Market Trading and Distribution شركة سبق 

قيدها برقم     142981 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع    50334وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدات ارقام B7 و B8 - بداخل محطة خدمة و تموين السيارات 

)FUEL UP WATANYA(  محطة خلف اكاديمية الشرطة - الكائنة بمحور مصطفي كامل - التجمع الول - 

خلف اكاديمية الشرطة - القاهرة الجديدة

1105 - ترافيك ماركت للتجارة والتوزيع Traffic Market Trading and Distribution شركة سبق 

قيدها برقم     142981 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع    50334وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو الفرع - الحيز التجاري الكائن بالدور )بيزمنت 1( بفندق رويال مكسيم بالس 

للفنادق )كمبنسكى( - القاهرة الجديدة - التجمع الول

1106 - اليو وان جروب شركة سبق قيدها برقم     153343 قيدت فى 06-09-2020 برقم ايداع    29265

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// المصنع الكائن بالقطعه 

رقم45المنطقه الصناعيه )100فدان صناعات صغيره( مدينه بدر

1107 - اليو وان جروب شركة سبق قيدها برقم     153343 قيدت فى 06-09-2020 برقم ايداع    29265

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل 206- الحي الثاني –المنطقه الولي 

–التجمع الخامس –

1108 - رجب لتجارة المحمصات و المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     158991 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48776وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

افتتاح الفرع محل رقم 2 الكائن بشارع المدينة الرياضيه - المحروسة - مدينة السويس

1109 - رجب لتجارة المحمصات و المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     158991 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48776وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل العنوان - محل رقم 13 - برج المنى - شارعى حامد اللفى وعاطف السادات - قسم عرب

1110 - محمد عصام احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     160939 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    

4349وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

موقع ممارسه النشاط والمركز الرئيسى للشركه :

TPI المركز الرئيسى : 12صقر قريش شيراتون المطار الدور الثانى شركه

1111 - الناطور فوودز لدارة المطاعم والكافيهات  ALNATOUR FOODS- مطعم الضيعة شركة سبق 

قيدها برقم     163598 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24269وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع -)مطعم الضيعة ( بالعقار رقم 18 )ب ( شارع المرعشلي
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1112 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية شركة سبق قيدها برقم     167677 قيدت 

فى 20-06-2021 برقم ايداع    27877وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

افتتاح الفرع قرية بيومي - المظاظلي مركز طامية بجوار ترعه وهبه / الفيوم

1113 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية شركة سبق قيدها برقم     167677 قيدت 

فى 20-06-2021 برقم ايداع    27877وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع 1 شارع المنشية العمومي - الهرم

1114 - زووم كار إيجيبت لمنصات تكنولوجيا للمعلومات 

ZOOMCar Egypt Information Technology Platform L.L.C شركة سبق قيدها برقم     

170670 قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    37570وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الشقة رقم 3 بالدور الرضي فوق البدروم بالعقار رقم 21 شارع 254

1115 - اوشن للحاق العماله المصريه للعمل بالداخل والخارج Ocean شركة سبق قيدها برقم     171272 

قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع    39372وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة يكون المركز الرئيسى لدارة الشركة و موطنها القانونى فى العنوان التى: 9 شارع  عدنان المدنى – 

الصحفيين

1116 - ريسبكت للتسويق العقارى و الخدمات التسويقية RESPECT شركة سبق قيدها برقم     172765 

قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    44365وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 91شارع العباسيه

1117 - أبو ظبي للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     178012 قيدت فى 16-12-2021 برقم ايداع    

 - IK48 61312وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / محل رقم

مول مصر - طريق الواحات مقابل مدينة النتاج العلمى

1118 - أبو ظبي للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     178012 قيدت فى 16-12-2021 برقم ايداع    

 - k.65 61312وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / محل رقم

المركز التجارى  مول العرب

1119 - العالمية للنظمة الجغرافية المتقدمة شركة سبق قيدها برقم     178106 قيدت فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    61606وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مبني رقم 

36 هليوبوليس جاردنز الدور الثانى – شيراتون – النزهة

1120 - مطعم الشامات للوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     180081 قيدت فى 23-01-2022 برقم 

ايداع    4101وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 

) B8B-7 ( بسنتر الخان العباسية - ميدان العباسية - مواجة موقف التوبيس

1121 - حجر القمر للملبس الجاهزة ) MOON STON ( شركة سبق قيدها برقم     181439 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    9971وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : دور ارضى ودور أول وثانى متكرر بالعنوان 6 شارع الدكتور مسعود من شارع مختار أباظة 

طريق مصر السماعيلية الصحراوى الكيلو 18 - قسم السلم

1122 - بوبابير المحدودة BobaBear LLC شركة سبق قيدها برقم     182702 قيدت فى 2022-03-06 

برقم ايداع    14060وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع كشك 

بيع مشروبات و اطعمه بالعنوان الكائن مشروع برومناد النرجس - القطعه رقم 2 مركز خدمات منطقه فيلت حي 

النرجس - القاهرة الجديدة

1123 - أية أم أم للبنية التحتية شركة سبق قيدها برقم     182787 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    

14393وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الوحدة 

رقم )3&4( بالدور الثالث الكائن )30( شارع عبدا العربي امتداد شارع الطيران
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1124 - ام بي جي للستثمار السياحي MPG شركة سبق قيدها برقم     184524 قيدت فى 2022-04-07 

برقم ايداع    21848وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم 

بالوحدة التجارية رقم )NO:4( و الكائنة بقطعه الرض المقابلة للقطعه 5أ - بالمنطقه السياحية - القاهرة الجديدة

1125 - مدريد للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     191321 قيدت فى 16-12-2019 برقم ايداع    

7181وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 60 - منطقه قمائن الجير 

- التجمع الثالث

1126 - إي بي آي  للنقل والخدمات اللوجستية

 E B I for TRANSPORTATION AND LOGISTIC SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

192372 قيدت فى 15-09-2021 برقم ايداع    6716وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة مكتب 307 -47-شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى 

استثمار القاهرة

1127 - كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

01-03-2000 برقم ايداع    179وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الموافقة على غلق ومحو فرع الموسكي الكائن 427 ش بورسعيد عمارة الشابوري

1128 - كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

01-03-2000 برقم ايداع    179وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الموافقة على غلق ومحو فرع النزهة الجديدة 13 ش المل - القاهرة من السجل التجارى

1129 - كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

13-05-2007 برقم ايداع    8830وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الموافقة على غلق ومحو فرع الموسكي الكائن 427 ش بورسعيد عمارة الشابوري

1130 - كلس برجان لصناعه مستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 2019-04-17 

برقم ايداع    18003وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة على غلق 

ومحو فرع النزهة الجديدة 13 ش المل

1131 - جيلسى اجرو اورجانيك لتصنيع المنتجات الزراعيه شركة سبق قيدها برقم     3291 قيدت فى 

26-07-1998 برقم ايداع    669وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 3 ش محمد الغزالى

1132 - التحاد المصري للسلك )مافو( شركة سبق قيدها برقم     5185 قيدت فى 24-03-2004 برقم ايداع    

362وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : مدينة العبور 

القطعتين رقمى 9 , 10 بلوك 12013 المتداد الشمالى - المنطقة الصناعية

1133 - العالميه لتصنيع المفروشات فوربد F O R B E D شركة سبق قيدها برقم     5586 قيدت فى 

04-08-2004 برقم ايداع    1099وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع : البدروم والدور الرضي بالمصنع الكائن بالقطعة رقم )5( بلوك )12005( - المنطقة الصناعية 

المتداد الشمالي - مدينة العبور

1134 - اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     20803 قيدت فى 

12-10-2006 برقم ايداع    15812وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع : العقار رقم 6 ش النباتات ) شقة 4 ( جاردن سيتى - قصر النيل

1135 - ليف كلينيكس للرعاية الصحية شركة سبق قيدها برقم     25367 قيدت فى 27-03-2019 برقم ايداع    

14366وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاءا لفرع
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1136 - الشركة المصرية للنقل والسياحه ) ايزى ( شركة سبق قيدها برقم     29330 قيدت فى 2007-12-26 

برقم ايداع    26475وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

2 بالدور الثاني – 18 ش محمد علي ابراهيم من احمد زكي – المعادي

1137 - اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية شركة سبق قيدها برقم     36805 قيدت فى 27-01-2009 برقم 

ايداع    1692وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الــغــــاء الـــفــــرع

1138 - تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة امير لتجارة الورق ش . ذ . م . م شركة ذات مسئولية محدوده شركة 

سبق قيدها برقم     39183 قيدت فى 04-06-2009 برقم ايداع    11487وفى تاريخ  25-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / مصنع بالقطعة رقم 22 المنطقة الصناعية الثانية - 

مدينة بدر

1139 - الهندسية المتكاملة للخدمات البترولية 

Intergrated Engineering For Petroleum Services )IEPS( شركة سبق قيدها برقم     46709 

قيدت فى 30-06-2010 برقم ايداع    14577وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة القطعة رقم 197 – المنطقة الصناعية – التجمع الثالث – جهاز القاهرة الجديدة.

1140 - شركة رستل للستثمار السياحى Restel For Touristic Investment S A E شركة سبق قيدها 

برقم     59058 قيدت فى 20-06-2012 برقم ايداع    13007وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة مطروح الغاء الفرع بالعنوان / الكيلو 143 طريق اسكندرية مطروح

1141 - كونتراك للستثمار العقارى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61377 قيدت فى 2012-10-22 

برقم ايداع    22120وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

رقم 3 بالعقار رقم 17 شارع  رفيق صلح الدين - متفرع من شارع الحجاز

1142 - جمالي الطبي لجراحة التجميل والليزر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     63115 قيدت فى 

02-01-2013 برقم ايداع    142وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

افتتاح الفرع 5 شارع صلح سالم مع النهضه - حي شرق بور سعيد

1143 - نيو إساس NEW ESAS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72125 قيدت فى 2014-03-03 

برقم ايداع    5185وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع -  

الطريق البطيء ميت حلفا سوق العصر الجديد امام مطاحن الحرية - قليوب

1144 - هليوبوليس 1910 - بابينيرو )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77632 قيدت فى 2014-11-06 

برقم ايداع    26543وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تحديد واضافة رقم 

الوحدة الى الفرع الكائن بالدور الرضى ضمن المول التجارى المتكامل المسمى )O1( -بالعنوان الكائن بالتجمع 

الول بالمنطقه 10ب المستثمرين الشمالية بمدينه القاهرة الجديدة ــ محافظة القاهرة .

ليصبح العنوان بعد والضافة  وحدة رقم B8 بالمركز التجاري O1 بالعنوان الكائن بالتجمع الول بالمنطقة10 ب 

المستثمرين الشمالية

1145 - فادى فريد فؤاد سوريـال عطيه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     80895 قيدت فى 2015-03-10 

برقم ايداع    6698وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر كافتريا وطاولة ستاند 

بيع الكتب بمتحف الكرنك -  القصر

1146 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     84331 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع    

18640وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع العقار 99 - شارع 

الجيش - قسم ثاني طنطا - طنطا

1147 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     84331 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع    

18640وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع الوحدة الدارية رقم 6 

بالدور الثاني علوي - القطعه 3/12 بالمنطقه المركزية - دمياط الجديدة
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1148 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     84331 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع    

18640وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع الدور الثاني عقار 

برج المغازي - شارع كليه الطب - المنصورة اول

1149 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     84331 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع    

18640وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الدور الثاني 

علوي )الشقه الوسطي ( بالعقار رقم 2 - شارع الخليفه المأمون - قسم اول كفر الشيخ

1150 - دلتا كابيتال للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     84331 قيدت فى 29-06-2015 برقم ايداع    

18640وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع الدور الول علوي 

بالعقار رقم 38 شارع الحلقه القديم -21  شارع الجيش امام بنك ناصر الجتماعي - اول المحلة الكبري

EGYPTION GROWERS  1151 - ايجبشيان جرورز اورجانيزيشن للتنميه الزراعيه

ORGANIZATION )EGO( شركة سبق قيدها برقم     88504 قيدت فى 07-12-2015 برقم ايداع    

35030وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض 

مساحتها 12 قيراط بحيازة رقم 368 بزمام كفر الربعين - بنها

1152 - أحمد محمد علي عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     90948 قيدت فى 22-02-2016 برقم 

ايداع    5874وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / قطعة 

الرض سابقا تعويضات وحاليا D / 256 و V 36 و V 37 المنطقة الصناعية طره شق الثعبان

1153 - شركة ليف كلينيكس للرعاية الصحية شركة سبق قيدها برقم     95363 قيدت فى 2017-03-30 

برقم ايداع    11834وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1154 - ان شيب للمراكز الطبيه المتخصصه شركة سبق قيدها برقم     99303 قيدت فى 24-11-2016 برقم 

ايداع    36890وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع الشقه الكائنة 

بالدور الثاني علوي يمين الصاعد للسلم العقار الكائن بامتداد شارع الجيش طريق الستاد برج كنانه الطبي امام 

مديرية التموين و التجارة الداخلية - قسم اول طنطا

1155 - ان شيب للمراكز الطبيه المتخصصه شركة سبق قيدها برقم     99303 قيدت فى 24-11-2016 برقم 

ايداع    36890وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الشقه 

الكائنة بالدور الثاني علوي بعد المول برج 2 - ابراج الجبالي - شارع المصنع امام ميدان احمد عابدين

1156 - عبد العزيز عادل بخيت البدري وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     106053 قيدت فى 2017-05-25 

برقم ايداع    19030وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع القطعه 

رقم 16 بحوض العشرات رقم 10 الكائنة بمشروع غرب طهطا

1157 - عبد العزيز عادل بخيت البدري وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     106053 قيدت فى 2017-05-25 

برقم ايداع    19030وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 

عمارات العبور صلح سالم

1158 - بينور برودا للتصنيع Penor Broda for Industry شركة سبق قيدها برقم     106420 قيدت فى 

05-06-2017 برقم ايداع    20389وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 209 محمد كامل - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس

1159 - اريس ايجيبت لتشكيل المعادن والثاث المعدني ARIAS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     

109791 قيدت فى 19-09-2017 برقم ايداع    34330وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 68 ش عمر بن الخطاب

1160 - ون دوج زون 1DogZone شركة سبق قيدها برقم     109990 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع    

35256وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : قطعه 583 - 

المنطقة الصناعية - مخازن الشباب - مدينة 6 أكتوبر
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Nahda University For Education And  1161 - شركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والدارة

Management Services شركة سبق قيدها برقم     111584 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    

N3-( 40692وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الوحدة رقم

01( بالدور الثالث بالمبني نيبتون رقم )2( بالقطعة رقم 12 محور كريزي ووتر

1162 - أجياد فارما شركة سبق قيدها برقم     112815 قيدت فى 15-11-2017 برقم ايداع    44602وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شارع عمر بن الخطاب - عبد 

السلم عارف - اول المنصورة

1163 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK شركة سبق قيدها برقم     116119 قيدت فى 2018-01-24 

برقم ايداع    3938وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه 

72 المنطقه الصناعية - مجاورة صناعات صغيرة - بمنطقه جنوب الورش العسكرية - مدينة الشروق

1164 - بلستا الغذائية Blasta Foods شركة سبق قيدها برقم     118201 قيدت فى 06-03-2018 برقم 

ايداع    10959وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مصنع 

548 - منطقة اللف مصنع - المنطقة الصناعية - التجمع الثالث

1165 - كروما للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     120368 قيدت فى 26-04-2018 برقم ايداع    

19100وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

القطعة رقم 97 أ بالمرحله الثانية بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون - البحيرة - وبذلك يتم نقل القيد من محافظة 

القاهرة

1166 - فورسيزتكس Forces Tex شركة سبق قيدها برقم     122209 قيدت فى 19-06-2018 برقم ايداع    

26540وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3 حارة سلطان

1167 - الترا للتسويق السياحى شركة سبق قيدها برقم     123411 قيدت فى 25-07-2018 برقم ايداع    

31853وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 61 - عمارة 17 - ابراج 

عثمان خلف مستشفى القوات المسلحة -

1168 - اريس ايجيبت لتشكيل المعادن والثاث المعدني شركة سبق قيدها برقم     123859 قيدت فى 

07-08-2018 برقم ايداع    33654وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 68 ش عمر بن الخطاب

1169 - ايجى جولف للستيراد والتصدير Egy-Gulf Export Limited شركة سبق قيدها برقم     

126548 قيدت فى 22-10-2018 برقم ايداع    44420وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 405 عمارة الجوهرة - الشطر السابع بلوك رقم واحد زهراء 

المعادى

1170 - اصبح اسم الشركة 

ايدج لتوزيع مستحضرات التجميل Edge شركة سبق قيدها برقم     130407 قيدت فى 22-01-2019 برقم 

ايداع    3249وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح المركز الرئيسى 

شارع مستجد من ش النادى بركة الحاج - تقسيم ابراهيم عيسى - المرج - القاهرة

1171 - ارتوك للصيانة شركة سبق قيدها برقم     130955 قيدت فى 04-02-2019 برقم ايداع    5147وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 15 ش الجيزة

1172 - أبوظبى لللبان ABUDHABI DAIRY شركة سبق قيدها برقم     143333 قيدت فى 

05-12-2019 برقم ايداع    51756وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / عقار رقم 26 اشجار دارنا - الدور الخامس - المعادى الجديده
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1173 - القبعة للستشارات التسويقية Cap Marketing Solutions شركة سبق قيدها برقم     151598 

قيدت فى 27-07-2020 برقم ايداع    23134وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 5 ) رابع بلكونة بالدور الرابع( بالمبنى السكنى رقم 18/ و/3  شارع مبروك 

شبل - أمام مسجد دار الفائزين - تقسيم اللسلكى

 ) REAL WAY FOR REAL ESTATE (  1174 - ريل واى للتسويق العقارى

شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     154792 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    34247

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 

29 الرحاله البغدادى - شقة 3 ارض الجولف - مدينة نصر

1175 - عادل ربيع محمد للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     158669 قيدت فى 2020-12-15 

برقم ايداع    47678وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 23 

ش محطة الزيتون - الزيتون

1176 - أمكنة للستشارات الهندسية                      AMKNA Engineering Consultancy شركة 

سبق قيدها برقم     159136 قيدت فى 22-12-2020 برقم ايداع    49145وفى تاريخ  25-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده رقم 803 بالدور الرضى بالعمارة رقم 8 

اسكان زهراء المعادى ) متروسيتى ( متفرع من شارع الخمسين - زهراء المعادى - البساتين

1177 - يوسف بندر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     160194 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    

1912وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

محل بدور الميزانين التجارى - ايهاب مول - برج لمار ناصيى شارع النصر عبد الوهاب امام عمارات الفاروقية 

- جسر السويس - قسم السلم

RIVER VIEW PALACE HOTEL  1178 - ريفر فيو بالس لدارة الفنادق والموتيلت

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     163439 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    12579وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 1 ,28 , 39 عقار رقم 67 شارع عبد 

العزيز ال سعود - المنيل غرب -

1179 - فينبى للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     164801 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

17104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش بورسعيد 

بجوار بنك السكندرية - مدينة ابو تشت

1180 - فينبى للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     164801 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

17104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش 26 يوليو - 

قنا

1181 - فينبى للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     164801 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

17104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / بمدينة قفط - 

ش احمد عرابى - قنا

1182 - فينبى للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     164801 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

17104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه فرع / ش المجتمع الجديد امام 

المعهد البريطانى - مركز نجع حمادى

1183 - فينبى للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     164801 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

17104وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه فرع بالعنوان / ش بور سعيد 

بجوار الضرائب العامة - مركز فرشوط - قنا
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1184 - فودنا

 FOODNA شركة سبق قيدها برقم     165493 قيدت فى 26-04-2021 برقم ايداع    19643وفى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المبنى الكائن بالقطعة )10( بلوك )9( المنطقة 

الصناعية الثالثة – مدينة برج العرب الجديدة

1185 - شاورما تك 

SHAWERMA TIC شركة سبق قيدها برقم     165766 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    20766

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ش 250 - امام جراند 

مول المعادى

1186 - إكونومى اند بيزنس للتدريب ECONOMY AND BUSINESS FOR TRAINING شركة 

سبق قيدها برقم     166768 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع    24288وفى تاريخ  25-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 203 بالدور الثاني علوي بالعقار رقم 46 شارع احمد 

الزمر - قسم مدينة نصر

1187 - جلوكال فود كومبانى للصناعات الغذائيه 

 GLOCAL FOOD COMPANY )G.F.C( شركة سبق قيدها برقم     167122 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    25622وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

توضيح عنوان الفرع بإدارة المدفعية - الماظة - ليصبح / محل بالدور الرضى بادارة المدفعية - الماظه - مصر 

الجديده - القاهرة مطعم حجوجه

1188 - جلوكال فود كومبانى للصناعات الغذائيه 

 GLOCAL FOOD COMPANY )G.F.C( شركة سبق قيدها برقم     167122 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    25622وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

توضيح عنوان الفرع بطريق الساحل الشمالى بسيدى عبد الرحمن ليصبح محل بسيدى عبد الرحمن بطريق الساحل 

الشمالى بسيدى عبد الرحمن - قسم العالمين - مرسى مطروح مطعم حجوجه

1189 - اجرو برو للنتاج الحيوانى والستثمار الزراعى - Agropro شركة سبق قيدها برقم     169323 

قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    33823وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية افتتاح الفرع // طريق مصر السماعيليه جمعيه السلم قطعه رقم 94 محافظه السماعيليه

1190 - اى ان دى ايجى سيستمز لخدمات النقل 

IND EG SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     174092 قيدت فى 14-10-2021 برقم ايداع    48532

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 16 ش الخرطوم

1191 - محمد العمر حسين فضيله وشريكته شركة سبق قيدها برقم     174601 قيدت فى 25-10-2021 برقم 

ايداع    50151وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - جزء 

من الدور الرضى داخل القطعة رقم 78 - بلوك 30000 - المنطقة الصناعية ) ب (

1192 - أى جى أن للستثمار العقارى والمقاولت العامة E.G.N شركة سبق قيدها برقم     174611 قيدت فى 

26-10-2021 برقم ايداع    50161وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان - الوحدة السكنية رقم 6 - الدور الثالث علوى - العقار رقم 5 - تقسيم المطار

1193 - ماى وير لتجارة الملبس My Wear شركة سبق قيدها برقم     175072 قيدت فى 2021-11-02 

برقم ايداع    51741وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 

430 ش بورسعيد - مول بانوراما - الدور الثانى

1194 - دوويل للثاث Dwelle Furniture شركة سبق قيدها برقم     175441 قيدت فى 2021-11-08 

برقم ايداع    52981وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

101 شارع خالد طعيمة - شيراتون
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1195 - سول للمجوهرات Soul Jewelry شركة سبق قيدها برقم     178405 قيدت فى 2021-12-23 

برقم ايداع    62745وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 عطفة الزهرى

1196 - أحمد خليل للتجارة والستثمار Ahmed Khalil For Trade And Investment شركة سبق 

قيدها برقم     179336 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    10536وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسي لداره الشركة و محلها القانوني في العنوان التي : 93 )

المتداد – زهرة اللوتس(  G. H القاهرة الجديدة .

1197 - علء محمد هاشم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     179544 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2343وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم 21 - الدور 

الثاني فوق الرضي العقار رقم 20 - شارع شامبليون - معروف - قصر النيل

1198 - علء محمد هاشم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     179544 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2343وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب ) 707 ( - بالدور السابع - 

بالمبنى السكنى من مبنى اتحاد دوحة ماسبيرو - بالعقار رقم )4( شارع الجلء - ميدان عبدالمنعم رياض - بجوار 

هيلتون رمسيس

1199 - علء محمد هاشم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     179544 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2343وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة الكائن بالعنوان 

شقة رقم ) 4 ( بالدور الثانى - العقار رقم ) 53 ( شارع نخلة المطيعى - مصر الجديدة -

1200 - ابداع لداره المشروعات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     180557 قيدت فى 01-02-2022 برقم 

ايداع    5726وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 

24 - بلوك 88 - ش الدكتور عبد الشافى محمد - امام مستشفى الصفا - الحى السابع

1201 - كوبا للخدمات الغذائية COPA FOOD SERVICES شركة سبق قيدها برقم     180577 قيدت 

فى 01-02-2022 برقم ايداع    5770وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : محل رقم L2 - القطعة رقم 5أ المنطقة السياحية - التجمع الخامس

1202 - دنكيك للتجارة شركة سبق قيدها برقم     185896 قيدت فى 20-04-2022 برقم ايداع    24971وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 4 ب شارع د/محمود ابراهيم - 

قسم مدينة نصر

1203 - نمبر وان للمنسوجات Number One Textiles شركة سبق قيدها برقم     186118 قيدت فى 

27-04-2022 برقم ايداع    26139وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

القطعة رقم 163 مجاورة رقم 27 منطقة الخدمات المركزية -

1204 - نمبر وان للمنسوجات Number One Textiles شركة سبق قيدها برقم     186118 قيدت فى 

27-04-2022 برقم ايداع    26139وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  القطعة رقم )163( مجاورة رقم )27(  منطقة الخدمات المركزية –

1205 - سامح احمد ابو العل عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50114 قيدت فى 2011-01-16 

برقم ايداع    1086وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

2 - الدور الثالث - عقار 2 - عمارات الوقاف

1206 - ستيفانل للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     136117 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع    

24331وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  الفرع المحل المقام في 

العقار رقم 54 - شارع رمسيس - مصر الجديدة

1207 - ستيفانل للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     136117 قيدت فى 03-07-2022 برقم ايداع    

42212وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع
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 L C S  SUSTAINABLE SOLUTIONS                          1208 - ال سي اس للحلول المستدامة

شركة سبق قيدها برقم     141230 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع    44162وفى تاريخ  2022-08-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7شارع وهدان - وحده رقم 78 -قسم مدينة نصر -

1209 - ريتيل إيجيبت للتسويق العقارى 

RETAIL EGYPT FOR REAL ESTATE MARKETING شركة سبق قيدها برقم     166677 

قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    23987وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة شقة رقم 11 الكائنة في قطعة 1 بلوك 35 - مدينة نصر اول -

1210 - مزايا للخدمات المتكاملة MAZAYA FOR COMPREHENSIVE SERVICES شركة سبق 

قيدها برقم     168613 قيدت فى 08-07-2021 برقم ايداع    31417وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3 ب عمارات الفاروقيه - جسر السويس

1211 - زاد الخير لحفر البار ZAD ELKHEIR FOR WELL DRILLING شركة سبق قيدها برقم     

186698 قيدت فى 17-05-2022 برقم ايداع    28997وفى تاريخ  27-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 - الدور الرضى - 17 ش عمر بكير

1212 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة شركة سبق قيدها برقم     7877 قيدت فى 2003-01-27 

برقم ايداع    89وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : محل 

تجارى A36 بالمركز التجارى سيتى سنتر  المعادى الطريق الدائرى - مدينة المعراج - المعادى

1213 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة شركة سبق قيدها برقم     7877 قيدت فى 2003-01-27 

برقم ايداع    89وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : محل تجارى 

B043 بالطابق الرضى بالمركز التجارى مول مصر - طريق الواحات مقابل مدينة النتاج العلمى مدينة 6 

أكتوبر

1214 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة شركة سبق قيدها برقم     7877 قيدت فى 2003-01-27 

برقم ايداع    89وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع : محل 

تجارى LP13 بالمركز التجارى سيتى سنتر السكندرية - طريق السكندرية- القاهرة الصحراوى -

1215 - المصرية الدولية للمشروبات شركة سبق قيدها برقم     9483 قيدت فى 27-01-2003 برقم ايداع    

440وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الجونة -الغردقة

1216 - المصرية الدولية للمشروبات شركة سبق قيدها برقم     9483 قيدت فى 27-01-2003 برقم ايداع    

440وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الكائن 2 شارع الشهيد إسماعيل 

فهمى - الميرغنى –

1217 - الهندسية للصناعات التكنولوجيه ) E C T I ( شركة سبق قيدها برقم     14541 قيدت فى 

31-05-2005 برقم ايداع    6601وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 65 

المجاورة الثانيه اهالى الحى الثامن

1218 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع 4 شارع العروبة - من 

شارع المريوطية - الهرم

1219 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 275 شارع جسر 

السويس

1220 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

 )AW-415( 932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع العين رقم

الكائنة بالدور الرضي - الكائنة بالمجمع التجاري )اركان تو( الكائنة في القطع ارقام )29-30-32( بالمشروع 

المقام علي محور الكريزي وتر - مدينة الشيخ زايد

Page 715 of 1587 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

1221 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم G20 بالدور 

الرضي - مركز تجاري )اهرام مول( - حدائق الهرام

1222 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع العين رقم 

)G294B-G295A-G295B( و الكائنة بالمجمع التجاري )مول العرب( الكائن في ميدان جهينة - مدينة 6 

اكتوبر

1223 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالدور الرضي بالجهه 

القبلية بالعقار رقم 220 شارع جسر السويس - عرب الجسر - قسم عين شمس

1224 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم G3 السوق 

الشرقي - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

1225 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 16 شارع مؤسسة 

الزكاه - امام كوبري ابولرجيله - المرج

1226 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 11 مشروع ال33 

عمارة - شركة مدينة نصر - مدينة نصر

1227 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العين رقم G47 الكائنة 

بالمجمع التجاري تاون سنتر - تقطع طريق القاهرة السماعيلية مع طريق الدائري القديم - مدينة السلم

1228 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفلرع - 1 شارع العريش 

الهرم

1229 - شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22166 قيدت فى 22-01-2007 برقم ايداع    

932وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 351 شارع 

ولي العهد - حائق القبه

1230 - شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم     22382 قيدت فى 31-01-2007 برقم ايداع    

1634وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع 23 يوليو مركز ساقلته

1231 - بى سيفتى لمعدات الطفاء ومهمات المن الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     38475 قيدت فى 

29-04-2009 برقم ايداع    8608وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم  ) 18ب ( بالعقار 50 شارع الجمهورية – القاهرة .

1232 - المصرية الفرنسية للسياحة النيلية ش م م شركة سبق قيدها برقم     41046 قيدت فى 2009-09-09 

برقم ايداع    18777وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل العنوان - 

العقار رقم 18 - ش عبد الحميد سيد العمدة - القصر - وبذلك ينقل القيد من سجل تجارى استثمار القاهرة

1233 - التحاد المصري الماراتي للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     59327 قيدت فى 

04-07-2012 برقم ايداع    14084وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عقار 96 منطقه البنفسج 12 التجمع الول شقه 3 الدور الول قسم التجمع الول
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1234 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع المطعم  24 شارع 9 ثكنات المعادي - بناحية السرايات - قسم المعادي

1235 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     82966 قيدت فى 

19-05-2015 برقم ايداع    14248وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار 10 نموذج AG  المنطقه و مشروع سما القاهرة – المقطم – القاهرة  بالوحدة 31 الدور 

الثالث

1236 - الجونة بوت سرفيس لصيانة و اصلح القوارب ELGOUNA BOAT SERVICE شركة سبق 

قيدها برقم     84514 قيدت فى 06-07-2015 برقم ايداع    19346وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / مخزن ابو تيج مارينا الجونة

1237 - شركة ان اى اس جلوبال تالنت ايجيبتNES Global Talent Egypt شركة سبق قيدها برقم     

87076 قيدت فى 20-10-2015 برقم ايداع    29013وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 6 بالعقار رقم 44 شارع فلسطين- البساتين

1238 - بيسكو للمشروعات والمقاولت والصناعة شركة سبق قيدها برقم     98069 قيدت فى 2016-10-23 

برقم ايداع    32343وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع : القطعه 

رقم ) 7 / 6 ( المنطقه الصناعيه - شمال طريق القطاميه - العين السخنه - القاهرة الجديده

1239 - بيسكو للمشروعات والمقاولت والصناعة شركة سبق قيدها برقم     98069 قيدت فى 2016-10-23 

برقم ايداع    32343وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

القطعه رقم ) 7 / 6 ( المنطقه الصناعيه - شمال طريق القطاميه - العين السخنه - القاهرة الجديده

1240 - بيسكو للمشروعات والمقاولت والصناعة شركة سبق قيدها برقم     98069 قيدت فى 2019-09-09 

برقم ايداع    37289وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الــــغــاء الــفــرع

1241 - فتاح حمزة فتاح حمزة وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     116956 قيدت فى 12-02-2018 برقم 

ايداع    6881وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 1 - 

الدور الرضى - عقار رقم 71 - ش حسن الشريف - الحى الثامن

1242 - فتاح حمزة فتاح حمزة وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     116956 قيدت فى 12-02-2018 برقم 

ايداع    6881وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 12 - 

الدور الثانى - العقار رقم 121 - عمارات صقر قريش - امتداد ش عبد الحميد بدوى - مساكن شيراتون - قسم 

شيراتون

1243 - أسترا إيجيبت للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     123474 قيدت فى 26-07-2018 برقم 

ايداع    32075وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بقطعة الرض الصناعية 

A5 رقم 58 الكائنة بالمنطقة  الصناعية

1244 - ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z شركة سبق قيدها برقم     124193 قيدت فى 2018-08-14 

برقم ايداع    34998وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع هنجر 

سقف حديد علي مساحه 2000 متر )الفين متر مربع( و الكائن بكفر الحاج عمر علي الطريق الرئيسي الصالحية 

القديمة - فاقوس

1245 - ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z شركة سبق قيدها برقم     124193 قيدت فى 2018-08-14 

برقم ايداع    34998وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع شقه 

بالدور الثاني علوي - بالعقار رقم 46 منزل العبد - شارع المركز الطبي )ابو عجور( مدينة ناصر - دمنهور - 

البحيرة
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1246 - فاميلى فارمسى لدارة الصيدليات Family Pharmacy شركة سبق قيدها برقم     126412 قيدت 

فى 18-10-2018 برقم ايداع    43822وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى ليصبح / العقار رقم 7100 - شارع 9 - المقطم

1247 - فاميلى فارمسى لدارة الصيدليات Family Pharmacy شركة سبق قيدها برقم     126412 قيدت 

فى 18-10-2018 برقم ايداع    43822وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع بالعنوان / محل رقم 3 -35 شارع ابو داود الظاهرى - المنطقة السادسة - مدينة نصر

1248 - فاميلى فارمسى لدارة الصيدليات Family Pharmacy شركة سبق قيدها برقم     126412 قيدت 

فى 18-10-2018 برقم ايداع    43822وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 2 بالعقار رقم 7100 - شارع 9 - المقطم - وتعيين عبد ا سعيد محمد السيد - 

مدير للفرع

1249 - إم تى أى للصناعة شركة سبق قيدها برقم     126569 قيدت فى 23-10-2018 برقم ايداع    

44486وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان فرع  ممارسة 

النشاط الصناعي بالعنوان : مبنى الدور الول بعد الرضي بمساحة 2445 م2 بالمصنع الكائن الكيلو 3 طريق 

ترعة السماعيلية  – مسطرد – بندر شبرا

1250 - تامرمحمد أيمن و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     127279 قيدت فى 07-11-2018 برقم ايداع    

47376وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

عنبر رقم 5 بالدور الثالث بالمصنع الكائن فى مدينه العبور - المنطقة الصناعية الولى - المتداد الغربى - بلوك 

20020 قطعه 10 شارع رقم 900

1251 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY شركة سبق 

قيدها برقم     132783 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    12007وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// المحل رقم)c062( بالدور )c( جنينه مول -ب9 شارع البطراوي  

من ش عباس العقاد

1252 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY شركة سبق 

قيدها برقم     132783 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    12007وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع// البدروم الكائن بالقطعه 8166 شارع 112 المقطم- القاهره

1253 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY شركة سبق 

قيدها برقم     132783 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    12007وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الوحدة رقم )9( بالعقار رقم 5240 خلف مسجد بلل بن رباح 

شارع عبدالرحيم عبدا

1254 - جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية GREEN PHARMACY شركة سبق 

قيدها برقم     132783 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    12007وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 41 شارع الخليفه المأمون بالمحل رقم ) 5 ( روكسي

1255 - الجذور للتعليم ROOTS FOR EDUCATION شركة سبق قيدها برقم     133347 قيدت فى 

26-03-2019 برقم ايداع    13961وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع// قطعه الرض رقم )R3-D2-4( المساحه 10663م2 -الحي السكني الثالث )R3( مدينه العاصمه 

الداريه الجديده - القاهره الجديده- القاهره

1256 - الجذور للتعليم ROOTS FOR EDUCATION شركة سبق قيدها برقم     133347 قيدت فى 

26-03-2019 برقم ايداع    13961وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 2 ميدان العزيز بال - الزيتون - القاهرة
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1257 - المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن ) تاون . جاس ( شركة سبق قيدها برقم     136167 قيدت فى 

25-07-2000 برقم ايداع    8816وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

الغاء الفرع - حي بور فؤاد مبني تاون جاس بجوار ابراج محمد علي خلف مسجد السيدة خديجة بور فؤاد - غرب 

المجري الملحي لقناة السويس

1258 - روبن فارما شركة سبق قيدها برقم     139094 قيدت فى 02-09-2019 برقم ايداع    36047وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 44 ش زغلول قلينى - 

المطرية - القاهرة

1259 - انجاز للدفع اللكتروني  Engaz OnPay شركة سبق قيدها برقم     139595 قيدت فى 

15-09-2019 برقم ايداع    38146وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 

عمارات العبور - صلح سالم

1260 - إيجى بيل للمقاولت و التجارة و التوريدات Egy Bella شركة سبق قيدها برقم     149700 قيدت فى 

15-06-2020 برقم ايداع    17193وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

كون المركز الرئيسى لدارة الشركة وموطنها القانونى فى العنوان التى : قطعه رقم 272)الصناعات الصغيرة (-

المنطقه الصناعيه -التجمع التالت

1261 - يوررييل ايستات للمقاولت UR REAL ESTATE شركة سبق قيدها برقم     149951 قيدت فى 

21-06-2020 برقم ايداع    17935وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

كون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : غرفة  رقم 1 بمكتب اداري رقم 2 

بالدور الرضي بالعقار رقم 10 – شارع البرامكة – الحي السابع – مدينة نصر اول

1262 - تايو Taiyo شركة سبق قيدها برقم     155910 قيدت فى 22-10-2020 برقم ايداع    37910وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : وحدة 203 / 204 مبنى رقم 4 

الدور الثانى كابيتال بيزنس بارك وبذلك نقل القيد الى استثمار اكتوبر

1263 - باور بيلدرز للعمال الهندسية المتخصصة Power Builders شركة سبق قيدها برقم     158976 

قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48761وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 8 ش سيد زكريا خليل - شيراتون النزهة

1264 - إسكيلز ترنينج ليرن 

SKILLS TRAINING LEARN )STL( شركة سبق قيدها برقم     159477 قيدت فى 2020-12-29 

برقم ايداع    50517وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز 

الرئيسى للشركة ليصبح / 2 شارع خالد بن الوليد - جسر السويس - القاهرة

Cargo Partner          Worldwide            And1265 - كارجو بارتنر ورلد وايد للتخليص الجمركى

Customs           Clearance  شركة سبق قيدها برقم     159594 قيدت فى 31-12-2020 برقم ايداع    

51014وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

عقار 96 أ شارع جسر السويس - ميدان الف مسكن - عين شمس - القاهرة

1266 - بينكال ديزاين ستوديو للتصميمات الهندسيه          

PINNACLE DESIGN STUDIO          FOR ENGINEERING DESIGNS شركة سبق قيدها 

برقم     161786 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع    7386وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم1002 عمارة 4 )22 تنظيم ( شارع 151 -

 BAKE AND BAKE FOR BAKERY AND SWEETS 1267 - بيك آند بيك للمخبوزات والحلويات

شركة سبق قيدها برقم     164845 قيدت فى 11-04-2021 برقم ايداع    17345وفى تاريخ  2022-08-28   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطع ارض مصانع ارقام 2-3 بالقطع F2 بالقطعه رقم 11 

بالمنطقه الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان
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1268 - كينج أوف فود للتنمية الزراعية 

King of food Agriculture Development شركة سبق قيدها برقم     165835 قيدت فى 

09-05-2021 برقم ايداع    20935وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

زمام وادي النطرون البالغ مساحتها 20 فدان المحدده بحدود اربع وهي . الحد البحري . باقي المساحه . الحد 

القبلي . ملك حسام الشريف . شركه الدقهليه . الحد الغربي - طريق البحيره

1269 - سي جل الدولية لدارة المطاعم والمنشات السياحية شركة سبق قيدها برقم     172764 قيدت فى 

22-09-2021 برقم ايداع    44364وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسى لدارة الشركة وموقع ممارسة نشاط إقامة وتشغيل المطاعم : مطعم بمساحة  529 م2 - 

مارفى مول – القطعة 33 المستثمرين الشمالية- الوحده رقمF01-P01 02- الدور الول – المرحلة الولى -

لقاهره الجديده - اول

1270 - لشركة فيزيتتا لتجارة الجلود

 Visette For Leather Trade شركة سبق قيدها برقم     173824 قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    

47826وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع رقم 4 بالقطعه 

رقم 12 بجوار العرب سات - بمنطقه نبق - مدينة شرم الشيخ

1271 - هيت ايجيبت لللعاب الرياضية HIT EGypt For Sports شركة سبق قيدها برقم     182239 

قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    12176وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - المركز التجارى - القطعة رقم 44 - منطقة المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس

1272 - خان الخليلي للتوريدات والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     184444 قيدت فى 05-04-2022 برقم 

ايداع    21554وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / 

يمين مدخل العقار رقم 28 ش فاروق عبد الوهاب - سيدى بشر بحرى - المنتزه

1273 - السهام البترولية ش م م شركة سبق قيدها برقم     24444 قيدت فى 10-05-2007 برقم ايداع    

8721وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع طريق مصر 

اسماعيلية الزراعي ك2.5 بجوار شركة ناشيونال للصناعات الكهربائية - بهتيم

1274 - السهام البترولية ش م م شركة سبق قيدها برقم     24444 قيدت فى 10-05-2007 برقم ايداع    

8721وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 52 شارع الشركات - 

غمرة

1275 - مصرية للهندسة والمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم     35091 قيدت فى 20-10-2008 برقم 

ايداع    21935وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - مدينة 

العبور - المنطقة الصناعية الولى - قطعة رقم 2 - بلوك 13013

1276 - محمد عبد الروؤف عبد الجواد وجمال عبد الناصر فرج وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     42661 

قيدت فى 09-12-2009 برقم ايداع    24870وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : شقة 401 بالدور الرابع بالعقار رقم 7 – بلوك 35 المنطقة العاشرة

1277 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     44139 قيدت فى 16-11-1981 برقم 

ايداع    5119وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع بالعقار الكائن 

رقم 14 شارع الجمهورية - فاقوس

1278 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     44139 قيدت فى 16-11-1981 برقم 

ايداع    5119وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتالح الفرع العقار الكائن 

رقم 8 شارع حسن طوبار - مدينة المنزله

1279 - المحتوى الجديد للصحافه والنشر شركة سبق قيدها برقم     51634 قيدت فى 05-05-2011 برقم 

ايداع    7254وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الدور 

السادس – بالعقار رقم 42 شارع سوريا – المهندسين
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1280 - مركز سمارت سكان للشعة Smart Scan  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74717 قيدت فى 

19-06-2014 برقم ايداع    15243وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - ق 2 - بلوك 6 - دورين ارضى و اول - العقار رقم 2 - احمد الزمر امتداد ذاكر حسين - برج 

الصفوة - ميدان العاشر - امام المحكمة العسكرية

1281 - مركز سمارت سكان للشعة Smart Scan  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74717 قيدت فى 

19-06-2014 برقم ايداع    15243وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع ق2 / بلوك 6 الدور السابع بالعقار 2 ش احمد الزمر - امتداد ذاكر حسين - ميدان الحي العاشر - امام 

المحكمه العسكريه - مدينة نصر

1282 - احمد محمد عبد المنعم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     78318 قيدت فى 03-12-2014 برقم ايداع    

1000025وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - قطعة 

رقم 9 بلوك 20012 المنطقة الصناعية - م العبور -القليوبية الى العنوان - 123 شارع الزهر الدرب الحمر

1283 - كام للنقل والتجارة KAM Company For Transportation And Trading شركة سبق قيدها 

برقم     91001 قيدت فى 23-02-2016 برقم ايداع    6098وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  1 برج مامكو – كورنيش النيل – المعادى – القاهرة

1284 - بيست اوريس لخدمات النظافه والصيانه شركة سبق قيدها برقم     103806 قيدت فى 2017-03-26 

برقم ايداع    11104وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 106 مساكن 

الشروق – خلف النادى الهلى – مدينه نصر اول

1285 - جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     103988 قيدت فى 29-03-2017 برقم ايداع    

CV - 11631وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع وحدة رقم

MPORIUM  مراسي - سيدي عبد الرحمن - طريق اسكندرية مطروح . الكيلو 125 مطروح

1286 - جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     103988 قيدت فى 29-03-2017 برقم ايداع    

11631وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع المحل رقم 19 و 

الكائنم بالمركز التجاري - بورتو مارينا الساحل الشمالي - العلمين مطروح

1287 - جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     103988 قيدت فى 29-03-2017 برقم ايداع    

 )G057( 11631وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع العين رقم

المجمع التجاري مول طنطا - طنطا

1288 - اهداف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     104123 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12125وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم 212 - 

بلوك ب&ج - بمنطقه الصناعات الصغيرة - العبور

1289 - اهداف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     104123 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12125وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة 64 - 

عمارات الشركة الشرقية - الهضبة الوسطى

1290 - الستثمارات النمساوية مصر AUSTRO-EGYPTIAN INVESTMENTS شركة سبق قيدها 

برقم     107083 قيدت فى 02-07-2017 برقم ايداع    22944وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة ]149[ منطقة الصناعات الصغيرة التجمع الثالث ـ القاهرة 

الجديدة ـ محافظة القاهرة.

1291 - شركة إيه إم للستثمار التجارى ) AM ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     128659 قيدت فى 

10-12-2018 برقم ايداع    52644وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  الوحدة رقم ) H ( بالدور الرضى مول ألماظة أفينيو - بالسور الخارجى لقاعدة ألماظة الجوية - 

الماظة -
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1292 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     128893 

قيدت فى 12-02-2019 برقم ايداع    6763وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع

1293 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية M.M.T شركة سبق قيدها برقم     

128893 قيدت فى 23-05-2022 برقم ايداع    31095وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية الغاء الفرع

1294 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية M.M.T شركة سبق قيدها برقم     

128893 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    53503وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع - موتور واى شارع النصر قطعه)1( د )4( تقسيم اللسلكى المعادى الدور الول

1295 - أم.أم.تى رويال جروب للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجارية M.M.T شركة سبق قيدها برقم     

128893 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    53503وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية الغاء الفرع - محل بعمارة ممدوح عبد الخالق - شارع عادل الرفاعي من شكري القوتلي - قسم 

اول المحلة الكبري

1296 - فريندس كووركنج سبيس Friends Coworking Space شركة سبق قيدها برقم     129012 

قيدت فى 18-12-2018 برقم ايداع    53930وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة شقه رقم 12 بالدور الول - العقار رقم 12 - شارع 161 - المعادي

1297 - سبرنج للمشروبات Spring For Beverage شركة سبق قيدها برقم     129196 قيدت فى 

23-12-2018 برقم ايداع    54676وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الكائن بقطعة الرض الصناعية رقم )58 ( الكائنة بالمنطقة الصناعية )A5( مدينة العاشر من رمضان –تم نقل 

القيد الي مكتب سجل التجاري استثمار العاشر

1298 - سبرنج للمشروبات Spring For Beverage شركة سبق قيدها برقم     129196 قيدت فى 

23-12-2018 برقم ايداع    54676وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الغاء فرع قطعة الرض الصناعية رقم ) 58 ( الكائنه بالمنطقة الصناعية ) A5 ( مدينة العاشر من رمضان

1299 - بروجيكت ادفايزور للستشارات PROJECT ADVISOR شركة سبق قيدها برقم     139728 

قيدت فى 17-09-2019 برقم ايداع    38613وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم واحد ب 20  شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد- بمدنية نصر  –

القاهرة

1300 - سورينج إيجل تريد المحدودة SOARING EAGLE TRADE CO .LTD شركة سبق قيدها برقم     

142410 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    48440وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتح الفرع المحل رقم 2 بالدور الرضي بالعقار رقم 7 ميدان طهران - متفرع من مصدق - 

الدقي

1301 - سورينج إيجل تريد المحدودة SOARING EAGLE TRADE CO .LTD شركة سبق قيدها برقم     

142410 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    48440وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم 1 بالدور الرضي بالعقار رقم 1/6 شارع اللسلكي الشطر التاسع - 

المعادى الجديدة  - قسم البساتين

1302 - المروج للتطوير العقارى                 ALMOROUJ DEVELOPMENTS شركة سبق قيدها 

برقم     146155 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    4539وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 29 شارع الماظة -

1303 - شركة مركز كوكون للتدريب والتنمية شركة سبق قيدها برقم     147093 قيدت فى 2020-02-17 

برقم ايداع    7776وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح عنوان 

المركز الرئيسى ليصبح / 26 ش شريف - الدور الثالث - البرج الجنوبى - عمارة اليموبيليا - عابدين - القاهرة
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KICKERS - 1304 الشويط للملبس والحذيه شركة سبق قيدها برقم     152040 قيدت فى 2020-08-10 

برقم ايداع    24660وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

العقار رقم ) 8 ( شارع ونس الكافورى

1305 - التجاه للنقل والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     152184 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    

25254وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم )1( ش 

الخليل

1306 - إيديكو للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم     156084 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    

38654وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - المصنع رقم 717 

- منطقة مخازن الشباب - 6 اكتوبر - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

GLARE FOR                  1307 - وهج لتجارة الدوات الكهربائية والستيراد والتصدير

ELECTRICAL TRADING, IMPORT AND EXPORT شركة سبق قيدها برقم     157169 قيدت 

فى 24-11-2020 برقم ايداع    43485وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الراضى - 2 شارع القدس الشريف - النزهه الجديدة

 ELhamd for electrical and industrial projects 1308 - الحمد للمشروعات الكهربائية والصناعية

شركة سبق قيدها برقم     163451 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    12591وفى تاريخ  2022-08-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عنوان الشركة: الدور الرضي فقط من المصنع الكائن بالقطعة رقم 

)15( – بلوك )20022( المتداد الغربى – المنطقة الصناعية

 Golden Point Developments - 1309 - جولدن بوينت لدارة الصول العقاريه وتطوير المشروعات

شركة سبق قيدها برقم     165935 قيدت فى 11-05-2021 برقم ايداع    21335وفى تاريخ  2022-08-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل 294 الياسمين 6 التجمع الول

1310 - اتش اى ام ايه ليتنج للتوريدات العمومية H.E.M.A Lighting شركة سبق قيدها برقم     166534 

قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    23334وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم S1 . F . C - برج 2 رقم C - مول اجاويد - ش جسر السويس امام 

مستشفى السعودى اللمانى

1311 - ميديكوف MEDICOV شركة سبق قيدها برقم     168147 قيدت فى 29-06-2021 برقم ايداع    

29877وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي 

للشركه الي / المبني الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس

1312 - زا رايت بيفوت للتسويق العقارى The right Pivot شركة سبق قيدها برقم     175818 قيدت فى 

15-11-2021 برقم ايداع    54118وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الول - عقار رقم 178 - المنطقة الخامسة - الحى الرابع - قسم اول القاهرة الجديدة

1313 - سكاى فور إم إى بى سوليوشنز Sky for MEP solutions شركة سبق قيدها برقم     177376 

قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع    59186وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع مصنع رقم 7 ج المنطقه الصناعية الثانية مدينة 6 اكتوبر و البالغ مساحته 4520 متر مربع

1314 - بيبى شارك للنشطة البحرية BABY SHARK شركة سبق قيدها برقم     178230 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    62130وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر غلق الفرع بالعنوان / مركز توت تريس للنشطة البحرية الموجود داخل منتجع الكابتن ريزورت الكائن 

بالكيلو 12 شمال مدينة الغردقة

1315 - بيبى شارك للنشطة البحرية BABY SHARK شركة سبق قيدها برقم     178230 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    62130وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر منتجع الكابتن ريزورت الكائن بالكيلو 12 شمال مدينة الغردقة
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1316 - بيبى شارك للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     178230 قيدت فى 20-06-2022 برقم ايداع    

39063وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر غلق الفرع

1317 - المتميزة للعمال شركة سبق قيدها برقم     178329 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    62469

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الميزانين - الدور الول - 

عقار رقم 58 - ش سوريا - المهندسين

1318 - رامكو فارم لتجارة الدوية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     183884 قيدت فى 2022-03-27 

برقم ايداع    19508وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع 

الوحدة رقم 115 بالدور الول علوي نموذج رقم 15 بالعقار رقم 656 )191 أ تنظيم( طريق الحرية جناكليس - 

قسم الرمل اول

1319 - ايه تو واى للتجارة A2Y For Trading شركة سبق قيدها برقم     186831 قيدت فى 

19-05-2022 برقم ايداع    29767وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - محل رقم 1 - عمارة رقم 6 - شارع دانش امام بنك القاهرة - الوايلى - العباسية

1320 - وند سور هوسبيتاليتى لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     187695 قيدت فى 2022-05-31 

برقم ايداع    33354وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحده 

رقم A1-A2  بالدور الرضي مطعم اوستريا - OSTERIA - بمشروع SQUARE ONE - منطقه الخدمات 

بالقطعه رقم 2 بالمنطقه السياحية - الشويفات - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1321 - علء خضيرى محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     187951 قيدت فى 02-06-2022 برقم 

ايداع    34485وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة 

رقم 3 بلوك 27003 - المنطقة الصناعية ب , ج - مدينة العبور

1322 - الشركة الوطنية للمنتجات البلستيكية وطنيه بلست ش م م شركة سبق قيدها برقم     4999 قيدت فى 

12-01-2004 برقم ايداع    34وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان -  3 شارع مصنع الخميرة - قسم السلم

1323 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع صيدلية / صلح الدين 

و الكائنة في شارع مجلس المدينة - عمارة حامد مهدى حسين بادفو

1324 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح الفرع بصيدلية الدكتور/ احمد 

جلل راشد الجديدة و الكائنة في كورنيش النيل - مول اسوان بلزا

1325 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح الفرع صيدلية / اليسؤ و 

الكائنة في الكرنك القديم القصر

1326 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح الفرع صيدلية / المانه باسنا 

و الكائنة في شارع البحر - اسنا

1327 - المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم     45753 قيدت فى 13-05-2010 برقم ايداع    10457وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع / بمحطة وقود شيل اوت الشويفات 

) تريمف( منفذ بمساحة 100 متر ارضى و 60 متر علوى - شارع التسعين الجنوبى - وتعيين مدير فرع / مدحت 

شوقت على
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1328 - المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم     45753 قيدت فى 13-05-2010 برقم ايداع    10457وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / بمحطة وقود شيل اوت 

الرحاب - منفذ بمساحه 50 متر ارضى و90متر علوى - بوابة 12 الرحاب - التجمع الول وتعيين / مدحت 

شوقى على -مدير فرع

1329 - المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم     45753 قيدت فى 13-05-2010 برقم ايداع    10457وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان / بمحطة وقود شيل اوت 

امام الجامعة المريكية منفذ بمساحة 60متر ارضى و60 متر علوى - شارع التسعين الجنوبى - القاهرة - وتعيين 

مدير فرع / مدحت شوقت على

1330 - شركة المجموعة الستشارية للتصميم ) Consultants Design Group ) C. DG ش ذ م م 

شركة سبق قيدها برقم     46684 قيدت فى 29-06-2010 برقم ايداع    14478وفى تاريخ  2022-08-30   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 29 شرق الكاديمية - المنطقه الولي التجمع الول

1331 - انجاز للتكنولوجيا المتقدمة وحلول التصالت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     49979 قيدت فى 

06-01-2011 برقم ايداع    491وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان : 18 شارع محمد باشا رياض - مصر الجديدة

1332 - شركة الوادى لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     51170 قيدت فى 04-04-2011 برقم ايداع    

5662وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اغلق الفرع

1333 - صحه الدوائيه ) صيدليه صحه ( شركة سبق قيدها برقم     56806 قيدت فى 23-02-2012 برقم 

ايداع    4112وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

DA02 المبنى D الدور الرضى مول اوبن اير مول بمشروع مدينتى - طريق السويس - القاهرة الجديده وتعيين 

/ عبد الرحمن سعيد احمد على محمد

1334 - شركة لييو للتوكيلت التجارية ) L E O ( شركة سبق قيدها برقم     59408 قيدت فى 

09-07-2012 برقم ايداع    14458وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع محل رقم1 الدور الرضي الكائن في العقار رقم 10 شارع محمد سيد حمادة - الخصوص

1335 - شركة لييو للتوكيلت التجارية ) L E O ( شركة سبق قيدها برقم     59408 قيدت فى 

09-07-2012 برقم ايداع    14458وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح الفرع محل رقم 1 الدور الرضي الكائن في العقار رقم 35 شارع نادي باريس العمومي - قليوب

1336 - شركة لييو للتوكيلت التجارية ) L E O ( شركة سبق قيدها برقم     59408 قيدت فى 

09-07-2012 برقم ايداع    14458وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح الفرع محل رقم 1 الدور الرضي الكائن بالعقار رقم )-( شارع الترعه الجرجاوية بجوار موقف المنشاه 

بالعسيرات - سوهاج

1337 - ميناء للملحه-مصر ش0م0م      MINA          SHIPPING - EGYPT شركة سبق قيدها برقم     

65288 قيدت فى 02-04-2013 برقم ايداع    7459وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة بالدور الول - 19 شارع الكروم - المهندسين - الجيزة . وبذلك يتم نقل القيد

1338 - اوسكار للتنميه والستثمار العقاري والسياحي شركة سبق قيدها برقم     70618 قيدت فى 

25-12-2013 برقم ايداع    28061وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع في العقار رقم 27 الملتقي العربي بمنطقه شيراتون - قسم النزهه - الدور الول

1339 - اوسكار للتنميه والستثمار العقاري والسياحي شركة سبق قيدها برقم     70618 قيدت فى 

25-12-2013 برقم ايداع    28061وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - 1 ن - مربع 1184 - شارع السيد زكريا - النزهة - قسم شيراتون
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1340 - شركة ايراق كاسيل للحاق العمالة المصرية بالخارج  Eraq castle ) ش .ذ .م .م ( شركة ذات 

مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     71736 قيدت فى 16-02-2014 برقم ايداع    3817وفى تاريخ  

30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 7 أ مدينة 

حدائق الهرام - قسم الهرم - الجيزة - الدور الرابع - شقة رقم 27

1341 - ياس للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78143 قيدت فى 26-11-2014 برقم 

ايداع    28558وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة رقم 18 – الدور 

الثاني – برج نيس – شارع اطلس – العصافرة

FUN WORLD FOR ENTERTAINMENT AND  1342 - عالم المرح للسياحه و الترفية

TOURISM )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79232 قيدت فى 08-01-2015 برقم ايداع    556وفى 

 CB01A تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / الوحده رقم

بالدور الرضى بالمبنى C بالمركز التجارى السياحى الترفيهى بمدينتى مول اكستريم لند - ماى تاون ) ضمن 

مشروع مدينتى ( طريق السويس - وتعيين / رضا فهمى سيد حسن - مدير فرع

1343 - مجموعة الكيان للتوريدات العامة و المقاولت شركة سبق قيدها برقم     85811 قيدت فى 

31-08-2015 برقم ايداع    24443وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - فيل 279 - الحى الثانى - التجمع الخامس

1344 - ايفرست فارم لتجارة وتوزيع الدويه شركة سبق قيدها برقم     97175 قيدت فى 21-09-2016 برقم 

ايداع    28872وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 

10 - شارع الصرف الصحي - الدور الرضي - المرج

1345 - ميدل ايست للسياحه مساهمه مصريه شركة سبق قيدها برقم     98381 قيدت فى 31-10-2016 برقم 

ايداع    33472وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة :شقة 1 – بالدور 

الرضي – شارع 7 ب – ع 126 ب –

1346 - عماد فتحي حسن خليل الجمل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     104746 قيدت فى 2017-04-19 

برقم ايداع    14359وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 45 شارع المهدى 

بن بركة- شقة رقم 102 -

1347 - عماد فتحي حسن خليل الجمل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     104746 قيدت فى 2017-04-19 

برقم ايداع    14359وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع - قطعة 

92 / 17 المنطقة الصناعية a 3 العاشر من رمضان

1348 - عماد فتحي حسن خليل الجمل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     104746 قيدت فى 2017-04-19 

برقم ايداع    14359وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان من 

قطعه 1 ش مصنع 18 الحربى - ابو زعبل- الي طريق مصنع 18 الحربى - بجوار مصنع السعودى للكرتون- 

ناحية ابو زعبل -

1349 - أمازون للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     106480 قيدت فى 06-06-2017 برقم ايداع    

20619وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قرية بهناى - مركز الباجور -

1350 - أمازون للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     106480 قيدت فى 06-06-2017 برقم ايداع    

20619وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع كائن فى 6/11 

عمارات مصر للتعمير - مدينه نصر

1351 - شركه الوادي لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     115461 قيدت فى 28-08-1997 برقم 

ايداع    10313وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اغلق الفرع - لنشاط 

تصنيع اعلف الدواجن والسماك بالقطعه رقم 6288 - المنطقه الصناعيه السادسه - مدينه السادات -

Page 726 of 1587 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

1352 - شركه الوادي لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     115461 قيدت فى 28-08-1997 برقم 

ايداع    10313وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع -  بالعقار 

الكائن امام مساكن ميمنه حوض القصاص خليج القطريه طريق القاهرة الفيوم الصحراوى سنورس

1353 - شركه الوادي لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     115461 قيدت فى 28-08-1997 برقم 

ايداع    10313وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اغلق الفرع - الدور 

الرضى بالشارع الرئيسى تقسيم سامية الجمل بجوار مسجد الرحمه بالمنصورة

1354 - شركه الوادي لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم     115461 قيدت فى 28-08-1997 برقم 

ايداع    10313وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اغلق الفرع - الطاحويه 

غرب - طريق القاهرة السماعيلية الزراعى - مركز بلبيس -

1355 - دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء شركة سبق قيدها برقم     115845 قيدت فى 18-01-2018 برقم 

ايداع    3055وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع )5أ( امتداد 

شارع رمسيس - ابراج الملتقي - البرج الداري رقم 2 - الدور التاسع  شقه رقم 901 - مدينة نصر

1356 - شركه مجموعه راشد جروب شركة سبق قيدها برقم     116829 قيدت فى 08-02-2018 برقم ايداع    

6499وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / مركز ادارى 

ومركز صيانه سيارات بالمحلت رقم 5/6/9 بالدور الرضى بعد البدروم والبالغ مساحتهم 215م بالضافة الى 

ارض فضاء امام واجهه المحلت مساحة 950 م بالقطعة رقم 11 منطقة رقم خ 1 بالمرحلة الثانية بيفرلى هيلز 

الحى 17 - مدينة الشيخ زايد وتعيين / اسلم طارق فؤاد مرسى - مدير فرع

1357 - المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن ) تاون . جاس ( شركة سبق قيدها برقم     136167 قيدت فى 

02-05-2018 برقم ايداع    1757832وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد الغاء الفرع

1358 - لوك كامب المحدودة Loc - Camp ltd شركة سبق قيدها برقم     136746 قيدت فى 

26-06-2019 برقم ايداع    26736وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة رقم 33 - الدور العاشر - العقار رقم 22 - ش كامل المحروقى - اللبينى هرم - الجيزة - 

وبذلك يمحى القيد

1359 - شركة المركز القليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل شركة سبق قيدها برقم     

138108 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    32202وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 5 - ش 273 - قسم البساتين

1360 - اد تو اى )اى جى( ليمتد LIMITED )ED2 E )EG شركة سبق قيدها برقم     138696 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    34603وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم 52 مكرر ارضي واول  شارع عبد الحميد لطفى - العقار رقم 6 - قطعة 3 - بلوك ج - خدمات المنطقة 

الثامنة -

1361 - أهواي لدارة المطاعم والكافيهاتAHOj شركة سبق قيدها برقم     141231 قيدت فى 

20-10-2019 برقم ايداع    44171وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر غلق الفرع / محل رقم 2 بالدور الرضى - قرية هنسمر السياحية طريق السقالة شيراتون - الغردقه - 

البحر الحمر .

1362 - أهواي لدارة المطاعم والكافيهاتAHOj شركة سبق قيدها برقم     141231 قيدت فى 

20-10-2019 برقم ايداع    44171وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر محل رقم 2 بالدور الرضى - قرية هنسمر السياحية . طريق السقالة شيراتون .) مطعم وكافتيريا أهواى ( 

.
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1363 - كابلت الرياض المصرية للعمال الكهربائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     141356 قيدت فى 

22-10-2019 برقم ايداع    44676وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - برج رقم 6 أبراج المرشدي – الطريق الدائري – القطامية – الدور العاشر – مكتب 102 –

1364 - مديسينا MEDICINA شركة سبق قيدها برقم     143976 قيدت فى 18-12-2019 برقم ايداع    

53914وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان - شقة 10 - الدور 

السادس - برج تاون مول - ش الخان

1365 - ريفلكت للنتاج الفنىREFLECT شركة سبق قيدها برقم     149755 قيدت فى 15-06-2020 برقم 

ايداع    17340وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 1 ش 

محمد كامل مرسى بالدور الول بعد الرضى - الدقى - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 

اكتوبر

1366 - تعديل اسم الشركة ليصبح / فيمتو سينتيفيك للجهزة العلمية والمعملية Femto scientific )شركه ذات 

مسئوليه محدودة( شركة سبق قيدها برقم     153399 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    29759وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / شقة 2 

مبنى 280 شارع 35 الحى الخامس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1367 - حلول الوطن الذكية Smart National Solution شركة سبق قيدها برقم     156386 قيدت فى 

01-11-2020 برقم ايداع    39710وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة رقم 302 بالدور الثالث بالعقار المقام علي قطعة الرض رقم 33 بتقسيم الملتقي العربي - الشيراتون -

1368 - ألو إكس للتصنيع والتجارة شركة سبق قيدها برقم     159285 قيدت فى 24-12-2020 برقم ايداع    

49735وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف اضافه فرع بالعنوان / 49 

قطاع الصناعات المعدنية - المنطقة الصناعية ببياض العرب - بنى سويف

RIVER VIEW PALACE HOTEL  1369 - ريفر فيو بالس لدارة الفنادق والموتيلت

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     163439 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    12579وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع فيل 8 شارع عبد العال حلمي - 

المنيل - مصر القديمة

1370 - النعم للشحن والتسويق شركة سبق قيدها برقم     169511 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

34370وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / 16 شارع احمد الشاطورى متفرع من شارع الدقى - خلف المدرسة اللمانية - الدقى وبذلك يتم نقل القيد 

من مكتب استثمار القاهرة

1371 - اساب فولفيلمنت للخدمات اللوجيستيه والتخزين A.S.A.P Fulfilment شركة سبق قيدها برقم     

172726 قيدت فى 21-09-2021 برقم ايداع    44179وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان القطعه رقم 9 منطقه المخازن مدينة السادس من اكتوبر

1372 - دى اتش ديتشيد هاوس للثاث شركة سبق قيدها برقم     176157 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55264وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع في العنوان / 10 

شارع 110 من شارع العشرين - منشية السد العالي - السلم

1373 - جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING شركة سبق قيدها برقم     176973 قيدت فى 

30-11-2021 برقم ايداع    57773وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

افتتاح الفرع )المحل التجاري( بالدور الرضي بالعقار رقم 1 شارع الروضه - محافظة بني سويف

1374 - جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING شركة سبق قيدها برقم     176973 قيدت فى 

30-11-2021 برقم ايداع    57773وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع )المحل التجاري( بشارع جمال عبد الناصر - قسم شبين الكوم
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1375 - جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING شركة سبق قيدها برقم     176973 قيدت فى 

30-11-2021 برقم ايداع    57773وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

افتتاح الفرع )المحل التجاري رقم 1( الكائن بشارع احمد شوقي بجوار مدرية الشباب و الرياضه - منشاه لطف ا 

- بندر الفيوم

Tatar Carpet for  1376 - تتار كاربت لصناعة السجاد والمفروشات والستيراد والتصدير

Manufacturing of Textiles and Carpets شركة سبق قيدها برقم     178456 قيدت فى 

23-12-2021 برقم ايداع    62827وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

جزء من المحل رقم 8 - الدور الرضى -المحل رقم 4 -الدور الول مول الكرمة2المجاورة1

1377 - ثرى إيه تى ام للتجارة 3ATM  شركة سبق قيدها برقم     178618 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    63418وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم 

بيراسو piraso بالمحل التجاري رقم )s2-14( بالدور الرضي بالمركز التجاري داون تاون القطامية - شارع 

التسعين - التجمع الخامس

1378 - يونيك للتسويق العقارى UNIQUE FOR REAL ESTATE MARKETING شركة سبق قيدها 

برقم     184740 قيدت فى 13-04-2022 برقم ايداع    22927وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان قطعة 95 محلية 5 - التجمع الخامس -

1379 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW شركة سبق قيدها برقم     186597 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع    28409وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : 67 شار ع 

الحرية 

الدور الول والرابع

1380 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW شركة سبق قيدها برقم     186597 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع    28409وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحدة رقم 

205 الكائن بالدور الثاني فوق الرضي والبدروم بالمركز الطبي بالمركز الطبي )المعادي مول كلينك المعادي( )

أ( حوض الجزيرة رقم )1( جزائر فصل ثان كورنيش المعادي

1381 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW شركة سبق قيدها برقم     186597 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع    28409وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : شقة 3 

الدور 2 فوق الرضي )19( سابقا  حاليا  )27( شارع القبة - روكسي

1382 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW شركة سبق قيدها برقم     186597 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع    28409وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : الوحدات 

ارقام 205 و206 و207 والكائنة جميعها بالمبني رقم B6 بالدور الثاني منه والمبني على قطعتي الرض ارقام 

15 و16 بمشروع كابيتال بيزنس بارك - المحور المركزي

1383 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW شركة سبق قيدها برقم     186597 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع    28409وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : 20  شارع 

نادي الصيد الدور الول فوق الرضي

1384 - لويال نايتس Loyal Knights شركة سبق قيدها برقم     187724 قيدت فى 31-05-2022 برقم 

ايداع    33398وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 5 بالدور الول 

فوق الرضي بالعقار رقم 9ش رفيق- صلح الدين
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1385 - السويدي للكابلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     1542 قيدت فى 18-10-1997 برقم ايداع    

764وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  16 شارع بغداد - 

الكوربة

1386 - الشركه الدوليه للملحه والشحن شركة سبق قيدها برقم     2474 قيدت فى 18-02-1999 برقم ايداع    

791وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع -  شقة رقم 501 - 

الدور 5 - برج السلطان رويال بلزا الكائن فى 25 شارع السلطان حسين - قسم العطارين

1387 - بايونيرز لتدوال الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     20419 قيدت فى 11-09-2006 برقم ايداع    

14155وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان : بالدور الثالث 

الداري علوي بالعقار رقم 2 تنظيم شارع علي بن ابي طالب امام مبني محافظه الدقهليه - مدينة المنصوره

1388 - تريد لين ستورز شركة سبق قيدها برقم     24801 قيدت فى 24-05-2007 برقم ايداع    9914

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الوحدة التجارية رقم 115 

الطابق الول نايل سيتى السياحى

1389 - شركه البركه الدوليه لتكرير البترول ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     30179 قيدت فى 

13-03-1997 برقم ايداع    1233وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 4 ش احمد السكندرى

1390 - شركه بايونيرز لتداول الوارق الماليه شركة سبق قيدها برقم     31431 قيدت فى 1997-08-19 

برقم ايداع    4320وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان : نقل 

فرع المنصوره  من العنوان الكائن بعماره المغازي بشاع الجيش امام مبني محافظه الدقهليه الي العنوان الجديد 

بالدور الثالث الداري علوي بالعقار رقم 2 تنظيم شارع علي بن ابي طالب امام مبني محافظه الدقهليه - مدينة 

المنصوره

1391 - السويدى للكابلت مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     35809 قيدت فى 26-11-2008 برقم ايداع    

25072وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1392 - تريد لين ستورز شركة سبق قيدها برقم     36154 قيدت فى 27-12-2015 برقم ايداع    37300

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع

1393 - حسني عبدالرفيع فرحات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     36283 قيدت فى 23-12-2008 برقم 

ايداع    26662وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 

رقم 61 أ - المنطقة الصناعية الثالثة

1394 - اسواق القاهرة للمبيعات ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     43009 قيدت فى 27-12-2009 برقم 

ايداع    26269وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع للشركة 

سيدي عبدالرحمن - مجمع الفنانين - الكيلو 126 شمال طريق مطروح - نجع الشرارمة بحري

1395 - الدولية للملحية والشحن ش م م شركة سبق قيدها برقم     43961 قيدت فى 11-02-2010 برقم 

ايداع    3081وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اغلق الفرع

1396 - بوابه الشام لتجاره الملبس الجاهزه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     50762 قيدت فى 

06-03-2011 برقم ايداع    3818وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : العقار رقم 86 شارع عباس العقاد – على قطعة ارض رقم )8( بلوك )54(_ المنطقة السادسة _ 

مدينة نصر

1397 - السعوديه للستشارات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     51322 قيدت فى 13-04-2011 برقم ايداع    

6012وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / العنوان الكائن بالفيل 

الكائنة بالدور السابع عشر بالعقار 93  شارع عبد العزيز ال سعود
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1398 - شركة ايه كيه كيو ايه AKQA )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     65075 قيدت فى 

24-03-2013 برقم ايداع    6657وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان : الوحدة )301-2( المقام على قطعة الرض رقم 33 بمنطقة محور كريزي واتر التجارية – محور 26 

يوليو – الشيخ زايد

1399 - شركة اينوفا للخدمات الطبية INNOVA MEDICAL SERVICE شركة سبق قيدها برقم     

73175 قيدت فى 14-04-2014 برقم ايداع    9111وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 6 ج تقسيم اسماء فهمى - مدينة نصر اول .

1400 - شركة البكرى تريدنج كومبانىELBAKRI TRADING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

74274 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع    13466وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تصحيح الخطا الوارد بالعنوان - 1 ش محمد نجيب - الطريق الدائرى - المرج - بجوار بنزينة 

توتال

1401 - محمد رافت عبد المعطى و شريكته شركة سبق قيدها برقم     76801 قيدت فى 25-09-2014 برقم 

ايداع    23202وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 149 

المنطقة الجنوبية 6 مليون م2 منطقة أ - العاشر من رمضان - الشرقية ينقل القيد الي استثمار العاشر

1402 - مصر للمنشأت السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     78352 قيدت فى 04-12-2014 برقم ايداع    

29277وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اغلق الفرع - رقم 143 طريق 

Crimson - اسكندرية مطروح - قرية تلل - مطروح

1403 - مصر للمنشأت السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     78352 قيدت فى 04-12-2014 برقم ايداع    

CB4- 29277وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع الكائن في

CB4-04&03 مارينا - مراسي - سيدي عبد الرحمن - طريق اسكندرية / مطروح

1404 - جلوبال مصر للكهرباء و الطاقة الشمسيةGREE SOLAR شركة سبق قيدها برقم     86387 قيدت 

فى 20-09-2015 برقم ايداع    26582وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة 6 بالدور الثانى بالعقار رقم 27 شارع عمر بن الخطاب - ميدان السماعيليه

1405 - فيلومكس للخرسانة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     90006 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع    

2330وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : شقة رقم 17 و 18 

بالدور العاشر فوق الرضى الكائنة بالعقار 74 شارع النزهة

1406 - تى اى تى سيليوشنز TIT SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     127550 قيدت فى 

14-11-2018 برقم ايداع    48499وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى : شقه رقم 29 بالعقار 28 شارع النصر – المعادى قطعة 140 أ – المعادى الجديدة .

1407 - طاقنور للنظمة المتكاملة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     128132 قيدت فى 28-11-2018 برقم 

ايداع    50658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار 8 

شارع عبدالعزيز طلعت حرب متفرع من محمد المقريفى - شقة 2

1408 - أرت سكواد ART SQUAD شركة سبق قيدها برقم     129098 قيدت فى 19-12-2018 برقم 

ايداع    54206وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم 

10 شارع مكة - متفرع من شارع التروللى – المرج

1409 - أرت سكواد ART SQUAD شركة سبق قيدها برقم     129098 قيدت فى 19-12-2018 برقم 

ايداع    54206وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع بالعنوان : 

عقار رقم 4 - شارع عباد الرحمن متفرع من شارع 108 من شارع العشرين – السلم اول
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1410 - وودد بيكر انتريورز WOODPECKER INTERIORS شركة سبق قيدها برقم     129439 

قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    55769وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 45 ش السكندرية متفرع من ش خالد بن الوليد متفرع من ش الشركات - المنطقة 

الصناعية

1411 - إم أر بيزنس M R BUSINESS شركة سبق قيدها برقم     130053 قيدت فى 2019-01-14 

برقم ايداع    1908وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسى 

لدارة الشركة و محلها القانونى فى العنوان التالى : مول )Top90( الدور الثانى مكتب رقم ) 237( قطعة رقم 

)421(  شارع التسعين - مركز المدينة – القطاع الثالث –  بجوار جامعة المستقبل - التجمع الخامس

1412 - الوطنية بيراميدز للتنمية والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     137960 قيدت فى 

29-07-2019 برقم ايداع    31630وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 54 

ش حسن المامون

1413 - ال ار سى للتسويق و التطوير العقارى LRC Real Estate شركة سبق قيدها برقم     138479 

قيدت فى 15-08-2019 برقم ايداع    33664وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الوحدات ارقام S7 . S6 - الطابق الثانى - المركز التجارى ميراج مول - التجمع الول - 

طريق مصر السويس الصحراوى

1414 - أهواي لدارة المطاعم والكافيهاتAHOj شركة سبق قيدها برقم     141231 قيدت فى 

22-06-2020 برقم ايداع    18158وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر غلق الفرع محل رقم 2 بالدور الرضى -قرية هنسمر السياحية -طريق السقالة

1415 - بابل مارتس للتسويق والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     145636 قيدت فى 21-01-2020 برقم 

ايداع    2918وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغيير العنوان ليصبح / 

المحل رقم 41 مول براديس 2  -مدينه الشروق

1416 - راينو للحمايه من الحرائق RHINO شركة سبق قيدها برقم     155856 قيدت فى 2020-10-21 

 th6  برقم ايداع    37856وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم

بالمول التجاري ميراج مول الكائن   التجمع الول - طريق مصر السويس

1417 - الفوارس للستصلح الزراعى شركة سبق قيدها برقم     157878 قيدت فى 03-12-2020 برقم 

ايداع    45404وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه 

الرض رقم 4014 حوض 11 خط 4 - جمعية عرابي التعاونية الزراعية - اتجاه ابو زعبل - مركز الخانكة

1418 - بلست سايكل ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     159240 قيدت فى 23-12-2020 برقم 

ايداع    49594وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن 

بالدور الرضي بالعقار رقم 2 ش ميخائيل شرقاوي - منشية ناصر

1419 - ذاكيوب للستشارات وحلول البرمجيات THEKUPE SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     

162113 قيدت فى 21-02-2021 برقم ايداع    8413وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ) G13 ( - الوحدة رقم ) 201 ( - الطابق الثانى - عقار رقم 38 - حى 

الملتقى العربى - شيراتون المطار

1420 - دايموند للحلول التسويقية شركة سبق قيدها برقم     166458 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع    

23058وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 188 غرب 

اربيل

1421 - الفؤاد لتصدير المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     167529 قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    

27349وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسي لداره 

الشركه وموطنها القانوني في العنوان التي : 7 شارع النقطه
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1422 - برولوجيس للمقاولت والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     174095 قيدت فى 

14-10-2021 برقم ايداع    48602وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار السكني المقام علي القطعة رقم )171(بالمنطقة) 2 ( بالحي السكني )الياسمين ( بالتجمع العمراني الول

1423 - طابا لين للكوريان Taba Line For Corian شركة سبق قيدها برقم     177717 قيدت فى 

13-12-2021 برقم ايداع    60227وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة رقم 61 والكائنة بحوض الزمام سابقا - حاليا 1 شارع محمد ولى الدين من شارع التروللى 

- السلم - قسم اول السلم

1424 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management شركة سبق قيدها برقم     178266 قيدت فى 2021-12-21 

برقم ايداع    62246وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع - 

الدكان 3 بالعقار رقم 10 شارع رفاعه بيك بناحية منشية البكري - مصر الجديدة

1425 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management شركة سبق قيدها برقم     178266 قيدت فى 2021-12-21 

برقم ايداع    62246وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع عقار 

رقم 237 شارع رمسيس - الظاهر

1426 - عبيده سعد الدين عبد الدايم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     179629 قيدت فى 16-01-2022 برقم 

ايداع    2541وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - جزء من 

القطعة رقم 7193 / 2 - المنطقة الصناعية السابعة

1427 - ثري ام ايه للمستلزمات الطبية 3MA شركة سبق قيدها برقم     187122 قيدت فى 2021-02-17 

برقم ايداع    1323وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية أحدى المبانى 

النتاجية المملوكة لشركة قها للصناعات الكيماوية ) مصنع 270 ( أحدى شركات الهيئة القومية للنتاج الحربى ا

1428 - مو تاى ناى مصر لعادة التدوير MOTTAINAI EGYPT RECYCLING شركة سبق قيدها 

برقم     190251 قيدت فى 21-07-2022 برقم ايداع    45359وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع العنوان 97 ج منطقه 6 مليون - العاشر من رمضان

1429 - شركة يونيفرسال للستثمار والتنمية يدكو ش م م شركة سبق قيدها برقم     194315 قيدت فى 

19-02-1979 برقم ايداع    2787وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه 

رقم 29 بالعقار رقم 1 شارع حسن مراد

1430 - اندماج شركه مطاعم ستوديو مصر العالميه ش م م في شركه نيو تروبيكانا للمنشات السياحية شركة سبق 

قيدها برقم     298039 قيدت فى 18-09-1996 برقم ايداع    15489وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 101 الملتقى العربي - شيراتون

1431 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 103 بالدور الرضي 

بالمركز التجاري الملحق بمحطه قطارات رمسيس )محطه مصر(

1432 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محور الفردوس الجديد  - 

اتجاه اقادم من شارع احمد سعيد - ومتجه الي شارع عمر بن الخطاب وامتداد رمسيس - منشاه ناصر

1433 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع جمال عبد الناصر - 

طريق سبين طنطا اتجاه القادم من طنطا - التجاه المقابل لكليه الهندسه - جامعه المنوفيه
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1434 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل الكائن بالدور 

الرضي والميزانين بالعقار رقم 8 أ شارع 26 يوليو - قسم الزبكيه

1435 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل بكامل الدور 

الرضي والميزانين يربط بينهم سلم داخلي بالعقار رقم 48 شارع الجلء - عماره اتحاد ملك برج النصر - 

فيكتوريا

1436 - الشركه الدوليه للملحه والشحن )استكو( شركة سبق قيدها برقم     303786 قيدت فى 1997-04-21 

برقم ايداع    7595وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان : ميناء العين السخنة - بلوك 10

1437 - الشركه الدوليه للملحه والشحن )استكو( شركة سبق قيدها برقم     303786 قيدت فى 1997-04-21 

برقم ايداع    7595وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان : ميناء دمياط - المبنى  الستثمارى - دمياط الجديدة

1438 - الشركه الدوليه للملحه والشحن )استكو( شركة سبق قيدها برقم     303786 قيدت فى 1997-04-21 

برقم ايداع    7595وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان : الشقة رقم 17 الدور السادس برج الحسن - شارع الطور والشهيد عطعوط

1439 - الشركه الدوليه للملحه والشحن )استكو( شركة سبق قيدها برقم     303786 قيدت فى 1997-04-21 

برقم ايداع    7595وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان : شقة رقم 501 - الدور 5 - برج السلطان رويال بلزا الكائن فى 25 شارع السلطان حسين - قسم 

العطارين
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النشاط

1 - ايموكت EMOKT ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8823 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع    

3535 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط النتاج الداجني وهو تربية 

جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج  البيض او التسمين او اللحوم . 

اقامة وتشغيل وادارة المولت التجارية . تشغيل وادارة السوبر ماركت . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

التوريدات العمومية به قانونا . الستيراد والتصدير .  

2 - ار او المتحدة للتجارة والمقاولت R . O ش م م شركة سبق قيدها برقم     38710 قيدت فى 

13-05-2009 برقم ايداع    9642 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. 

المقاولت العمومية المتكاملة بكافة انواعها. 2. عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .3.عموم التجارة 

والتوزيع والتوريدات العمومية لكافة المنتجات والسلع المسموح بها قانونا 4. الستثمار العقارى  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشاط  ويجوز للشركةان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها  التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي  

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

3 - جاما للتخطيط العمراني ) ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     64133 قيدت فى 14-02-2013 برقم ايداع    

3636 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : الستثمار العقاري . التقييم 

التجارة العامة فيما هو مسموح  اعداد التصميمات الهندسية  - العقاري. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. 

التخطيط  إدارة المشروعات  - المقاولت العمومية  - شراء وبيع الراضي والعقارات  - به قانونا   -

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات  العمراني  -

الترخيص بها .  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

4 - شركة ايجبشن انترناشيونال سرفيسز شركة سبق قيدها برقم     72012 قيدت فى 26-02-2014 برقم ايداع    

4820 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  -  تصميم و تنفيذ وادارة و 

صيانة المحطات التى تعمل بالطاقة الجديدة و المتجددة   -  تركيب اللواح الشمسية ومحطات الطاقة الجديدة 

والمتجددة وتسويق وتوريد منتجات الطاقة الشمسية وطلمبات الراضى الزراعية .  - توريد وتركيب جميع 

مكونات المحطات الشمسية الفولتضوئية و كذلك السخانات الشمسية   - توريد اللت و المعدات والجهزة اللزمة 

لنشاط البترول و الغاز الطبيعى و قطع غيار المعدات الثقيلة والمولدات و ضواغط الغاز الترددية و المضخات و 

المولدات و الصيانة المتنقلة لما سبق .  - اقامة و ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعداده لتوزيع او مد 

شبكات الغاز من مواقع النتاج الى   مواقع الستخدام من مدن و قرى و مناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة 

او النابيب , وليشمل ذلك نقل البترول.  - المقاولت و العمال الكهروميكانيكية و الكهربية .  -  تصميم و 

تركيب المعدات و الدوات الكهربائية .  - تصميم او انشاء او ادارة و تشغيل و صيانة محطات توليد الكهرباء على 

اختلف مصادرها و شبكات توزيعها .  - المقاولت العمومية و الشراف على تنفيذ المشروعات .  - التجارة 

العامة و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و التوريدات العمومية ) فى كل ما هو مسموح به قانونا ( .   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية .
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450 - شركه النيل الهندسيه للتنميه )عقاريه( شركة سبق قيدها برقم     98581 قيدت فى 06-11-2016 برقم 

ايداع    34292 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لنشاط الشركة . على الشركة 

مراعاه توفيق اوضاعها طبقا لقانون الستيراد

5 - جيل الموهوبين للخدمات التعليمية )وايز انترناشيونال سكول اوف ايجيبت( 

 TALANTED GENERATION CO. )Wise International School Of  Egypt( شركة سبق 

قيدها برقم     84947 قيدت فى 27-07-2015 برقم ايداع    20927 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-   اقامة وادارة المنشأت التعليمية بمراحلها المختلفة فما ل يتعدي مرحلة التعليم 

الثانوي ونقل التلميذ.  مع مراعاة احكام ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية  رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال   شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

6 - إخناتون بيل فيستا للفنادق و المشروعات السياحية شركة سبق قيدها برقم     92693 قيدت فى 

14-04-2016 برقم ايداع    12657 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح/ اقامه وتشغيل واداره القرى السياحيه والفنادق )الثابته( والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بما ذكر 

من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه ــ التصدير ـــ  اقامة وتشغيل يخوت السفاري ــ اقامة وتشغيل 

مراكز الغوص والنشطه المكمله لها او المرتبطه بهاـــ  تملك وشراء وبيع الوحدات البحريه القائمه بالفعل والسابق 

الحصول على تراخيص مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحه التنفيذيه.

7 - اشرف عبد المنعم احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     107050 قيدت فى 28-06-2017 برقم ايداع    

22805 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجهيز وتخزين / وتعبئة وتغليف وحفظ المواد الغذائية / التصدير مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

 - 8

شركة الفنار للتدريب BEACON FINTRAIN )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     109309 قيدت فى 

30-08-2017 برقم ايداع    32165 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  ـ 

تقديم الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  إقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية . تأجير مساحات مكتبية مجهزة .  إلحاق العمالة بالداخل . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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9 - امون للتعدين و التصنيع شركة سبق قيدها برقم     124774 قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع    

انشطة قانون 72 :   • 37309 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :  •

صيانة أبار البترول و  اقامة و تشغيل مصنع لحرق و طحن و جرش و تكسير وغسيل الخامات التعدينية.  •

تنشيطها .  – صيانة معدات الحفر و المضخات البترولية .   –حفر أبار المياه و البار غير العميقه للزمه 

لغراض البترول .  – العمال المدنية المكملة لعمال الحفر و الصيانة .  – معالجة السطح من الترسيبات .  – 

انشطة  الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف و انابيب النتاج .  – الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  •

خارج قانون 72 :      التصدير التوريدات العمومية وبشرط أفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حده  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و  بشرط استصدار  التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج   كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفذية

10 - محمود محمد عبد الحليم الميهى وشريكة مروان محمود محمد عبد الحليم شركة سبق قيدها برقم     

127439 قيدت فى 12-11-2018 برقم ايداع    48016 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى لمشروعات الستثمارية 

في مجال البنية الساسية . إدارة وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني . إدارة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة 

. الدعاية والعلن بكافة وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية . المقاولت العامة والتوريدات العمومية . وعلى 

الشركة إفراد الحسابات المستقلة لكل نشاط على حدة . مع مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

11 - شركة الطاهر للصناعات النشائية المتطورة شركة سبق قيدها برقم     129275 قيدت فى 2018-12-25 

برقم ايداع    55156 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح : تربيه 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السل لت او اللبان او التسمين او الحوم -تربيه جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم- المراكز التجاريه -تجاره 

الجمله في مناطق النائبه والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مرعاه قراررئيس الوزراء رقم 35 لسنه 2007 وقرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم لسنه 2008  توريدات عموميه وتشطبيات واعمال الصيانه مع مرعاه احكام 

القوانين والوائح والقرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه  باعمالها  او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام  القانون ولئحته التنفيذيه

12 - كابتن مصر للتوزيع شركة سبق قيدها برقم     132306 قيدت فى 05-03-2019 برقم ايداع    10412 

وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
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13 - الصياد للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     139069 قيدت فى 01-09-2019 برقم ايداع    

36009 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقرؤة والمرئية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / التوكيلت 

التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم120 لسنة1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بالحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / المقاولت العامة / اقامة وتشغيل مطبعة والطباعة لدى الغير / 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة 

ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق 

الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 وذلك دون الخلل  بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باى وجه 

من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

14 - اويسيس جلوبال أنفستمنت               Oasis Global Investment شركة سبق قيدها برقم     

149158 قيدت فى 12-05-2020 برقم ايداع    14809 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.   - تقديم 

الخدمات المساعدة والدعم فى مجال الموارد البشرية.  - تقديم الستشارات في مجال الموارد البشرية ) فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

15 - أس أتش لريادة المنتجات الزراعية SHAPE شركة سبق قيدها برقم     151202 قيدت فى 

19-07-2020 برقم ايداع    21667 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض 

الشركة ليصبح :-    استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع  و استزراع 

الراضى المستصلحه و تجارة الجمله والتوريدات العموميه والتصدير و التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم120 لسنة1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشي  تاسيس الشركة اي حق في 

مزوالة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من  الجهات المختصة وبما ليخل 

باحكام القوانين   المنظمة لهذا الغرض .  و ذلك دون الخلل باحكام القوائم و اللوائح و القرارات السارية , و 

بشرطة استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة.  و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجة من الوجوة مع 

الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج أو تشتريها أو تلحقا بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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16 - شركة انترناشيونال باور وان للستشارات   INTERNATIONAL POWER ONE شركة سبق قيدها 

برقم     151308 قيدت فى 20-07-2020 برقم ايداع    21954 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هو  • تقديم الستشارات فى مجال الطيران )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية للنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق 

المال ولئحته التنفيذية (  • ادارة المشروعات مع مرعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  • التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد قطع غيار 

الطائرات  • الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  • المقاولت العامة و اعمال المباني والمتكاملة والمتخصصة في اعمال 

المباني وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة .     • اعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات  • اعمال الكباري    • اعمل شبكات 

التيار الكهربائي  الخفيف والمتوسط والعالي  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

17 - ستارت هومز للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     155095 قيدت فى 06-10-2020 برقم ايداع    

35195 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق العقارى . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

18 - التسع جوريلز للتواصل وخدمات العلنات

 THE 9 GORILLAS FOR COMMUNICATIONS AND ADVERTISING SERVICE 

شركة سبق قيدها برقم     156766 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    40943 وفى تاريخ  

01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : -  الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه 

والمقروءه والمرئيه   - اقامه وتنظيم المؤتمرات والندوات والحفلت العامه

19 - أى أم بى للتسويق اللكترونى                 AMB- E-Marketing 7 شركة سبق قيدها برقم     

158803 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    48016 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : 1ـ التسويق اللكتروني والتجارة اللكترونية عبر النترنت 2ـ تصميم وادارة المواقع 

اللكترونية 3ـ التسويق العقاري

24 - ثقة لصناعة المستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     175371 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    

52697 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المستلزمات الطبية والمعملية والستيراد والتصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضا في مصر أو في الخارج 

, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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20 - هاربر لدارة المشروعات Harbour Management  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     159271 

قيدت فى 24-12-2020 برقم ايداع    49721 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التسويق العقاري . تقديم الستشارات التسويقية الفنية والمالية والقتصادية )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و 

الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إدارة مشروعات . مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها. التصدير . 

اعداد دراسات الجدوى .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

21 - ألوور للمجوهرات Allure Jewelry شركة سبق قيدها برقم     171864 قيدت فى 06-09-2021 برقم 

ايداع    41264 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  - التجارة من بيع 

وشراء للمشغولت الذهبية والماسية والمجوهرات والبيع للمستهلك النهائى.  - التصنيع لدى الغير للمشغولت 

الذهبية والماسية والمجوهرات.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

22 - أبوغالى لخدمات التقسيط Abou Ghaly Finance شركة سبق قيدها برقم     172841 قيدت فى 

22-09-2021 برقم ايداع    44441 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تجارة وتوزيع السيارات بكافة أنواعها من السيارات الخاصة ووسائل النقل الخفيف وسيارات الميكروباص ووسائل 

النقل الثقيل والمقطورات والتوبيسات بكافة أنواعها وقطع غيار كل ماسبق . البيع بالعمولة لحساب الغير واليجار 

والتأجير )فيما عدا التمويلي( وبيع السيارات ووسائل النقل بالتقسيط . مقدمي خدمة التمويل الستهلكي . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

International Psychotherapists  23 - إنترناشونال سيكوثيربست فيدريشن -امريكان بورد

Federation-American Board شركة سبق قيدها برقم     173815 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    

47715 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشريه واعداد الدورات التدريبيه في مجال التأهيل النفسي ومهارات الطفال والتغذيه 

العلجيه وادارة العمال وتعليم اللغات والكمبيوتر - اقامة وتنظيم المعارض عدا السياحيه والمؤتمرات والندوات ) 

بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده - تقديم الستشارات في كافة المجالت ) فيما عدا 

الستشارات القانونيه والستشارات المتعلقه بالتقيم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه 

لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده ?? من قانون سوق راس ولئحته 

التنفيذيه ( -اقامة وتشغيل مركز للدورات التدريبيه في برامج الكوتشنج وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالل شبيهه باعمالها او التي قد تعلونها على تحقيق غرضها في 

مصر اوفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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25 - دبليو إى فور كونستراكشن W.E For Construction شركة سبق قيدها برقم     177247 قيدت فى 

06-12-2021 برقم ايداع    58647 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه:-  

*-المقاولت العامه والمتكاملة.  *-التجاره العامه.  *-التوريدات العموميه.  *-الخدمات البتروليه المساعده لعمال 

الحفر والستكشافات:-  _الخدمات المتعلقه ب الستكشاف البترول.  _ صيانة آبار البترول وتنشيطها.  _صيانة 

معدات الحفر والمضخات البتروليه   _ حفر أبار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض البترول.  _ العمال 

المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانة.  _ الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  *_ التنقيب 

عن الخامات التعدينيع والمعادن واستخراج ها وتقطيعها وتجهيزها وإجراء اى عمليات صناعيه عليها ول يشمل 

ذلك محاجر الرمل والظلط.  *_أعمال الصرف الصحى.  وذلك دون الخلل  بالحكام والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون.

26 - امير وجيه كى جى جى للنشاءات والتوريدات Amir Wajih KGG شركة سبق قيدها برقم     178720 

قيدت فى 29-12-2021 برقم ايداع    63960 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة /المقاولت العامة / القيام باعمال النشاءات والتشطيبات / التوريدات العمومية/ تجارة السلع الغذائية 

الكترونيا عبر تطبيقات علي النترنت

27 - هيوستن للستثمار السياحي Houston Tourism Investment شركة سبق قيدها برقم     186607 

قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    28465 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاة  الشركة ليصبح:  •

القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص 

بها.  •اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها.  •

اقامة وتشغيل وادارة المراسي النيلية متكامل الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتوافر اشتراطات الحفاظ على 

البيئة النهرية من التلوث ومن اخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة وفقا للشتراطات 

الصادرة من هذه الجهات.  •السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز 

الطبية والعلجية في جميع التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة في التأمين.السياحة البيئية 

وذلك باقامة وادارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.  •  

تاجير الموتوسيكلت والسيارات )فيما عدا التاجير التمويلي والليموزين(.التوريدات العمومية/ التصدير./التصوير 

الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء./التخليص الجمركي./تسويق المنتجات./اعداد الدورات 

التدريبية./اقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة./الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية.  /

التجارة العامة والتوزيع./التوكيلت التجارية./الوساطة التجارية.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

28 - ماك ستون MAK STONE شركة سبق قيدها برقم     191630 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

2796 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - التوريدات العامة وبالخص توريد الرخام 

الطبيعى والصناعى .   - التصدير .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات ديكور من الرخام الصناعى وأدوات 

صحية .   - تصنيع الرخام لدى الغير .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة  أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج  فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .
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29 - كيان للتصميمات والمقاولت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     27751 قيدت فى 11-10-2007 برقم 

ايداع    20904 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :   1-

اعمال التصميمات والمقاولت المحدودة والنقل والتجارة لجميع المشاريع العامة والخاصة )ماعدا الجوى 

والسياحة( .  2- العمل في مجال المقاولت والنشاءات المتكاملة والعمال المكملة .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

30 - برو كريتيف كونسيبت للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     48667 قيدت فى 21-10-2010 برقم 

ايداع    22985 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية./أعمال النتاج الفني السينمائي والتليفزيوني والتوزيع والمونتاج 

DVD   والفيديو والتصوير السينمائي والتليفزيوني الداخلي والخارجي والمصنفات السمعية والبصرية عن طريق

VCD, والهولوجرام وتكنولوجيا 4k, والفلم التسجيلية والوثائقية, وبثها فضائيا  وأرضيا  وعلى النترنت 

وشبكات التواصل الجتماعي./اقامة وتنفيذ الحفلت العامة والمؤتمرات والمعارض بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده./أعمال تصميمات الجرافيك, أعمال التوصيف والتحيل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها, اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها, تصميم المواقع الليكترونية على النترنت وادارة المواقع 

والصفحات على شبكة النترنت ومواقع التواصل الجتماعي. /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية./تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجالت الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج )فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا (, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

31 - انتر موف ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     50611 قيدت فى 23-02-2011 برقم ايداع    

3180 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   القيام بأعمال الشحن ) البري والبحري والجوي ( 

للبضائع.  النقل البري والبحري للبضائع .  النقل الدولي ) فيما عدا النقل الجوي (.  إنشاء وإدارة المخازن والقيام 

بأعمال التخزين .  الخدمات اللوجستية و التوكيلت التجارية .  التصدير .  القيام بأعمال التخليص الجمركي .  

تنظيم وإقامة وإدارة المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية ) بشرط أستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض 

علي حده (.  وكل ماسبق لحساب الشركة أو لحساب الغير.  وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

بشأن أعمال الوكالة التجارية .  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو الخارج .  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

Page 742 of 1587 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

32 - تى إى اند أو تى جروب TE & OT GROUP )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68687 قيدت فى 

18-09-2013 برقم ايداع    20079 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجال المعلومات والتصالت وتطويرها ونقل 

التكنولوجيا, مركز لتنمية وتدريب الموارد البشرية واللغات والترجمة, انتاج وبيع وتوزيع افلم انيميشن والمحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات, مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات الشقيقة وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

33 - محمد ماهر رضا الشعار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     75050 قيدت فى 07-07-2014 برقم ايداع    

16307 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة – اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجوارب و الملبس الجاهزه و تجهيز و طباعة القمشه و النسيج الدائرى صباغة الخيوط و التصنيع للغير /تصنيع 

)ملبس جاهزة  ملبس داخلية ( لدى الغير  على أن تلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة و مركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حدا.  مع مرعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص الزمه لمباشرة نشاطها.

34 - شركة يونى ايجبتUni Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80898 قيدت فى 2015-03-10 

برقم ايداع    6701 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو التخليص 

الجمركي و  الشحن والنقل الدولى ) البرى والبحر للبضائع .  الستيراد والتصدير والتوكيلت العمومية   

التوريدات العمومية   التجارة العامة فيما مسموح به قانونا   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات 

الطبية والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية .

35 - ايجيبت سفن ستار للتجارة والستيراد والتصدير  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     85119 قيدت فى 

03-08-2015 برقم ايداع    21603 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -غرض الشركة : 

التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل ماهو مسموح به قانونا  وعلى 

الخص الخامات التعدينية والمعادن والحديد – المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة وأعمال التشطيبات 

والديكورات - التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها - خدمات النظافة المتكاملة ومكافحة الحشرات  

- ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها - اعمال 

نظافة المحطات الكهربائية فوق الجهد وتحت الجهد- تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بـأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2017 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين والمنظمة لهذا الغرض .- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة    لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونت على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج - كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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36 - شيرا فارما للمستحضرات الطبية CIRA Pharma Pharmaceuticals شركة سبق قيدها برقم     

126080 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع    42508 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل نشاط الشركة ليصبح:   • تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والدوية والمكملت 

الغذائية والخامات الدوائية والروائح والعطور ومكسبات الطعم واللون والخلصات الطبيعية وأغذية الطفال 

والغذية الطبية والخاصة والمحاليل الطبية وألبان الطفال والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .  •

التوريدات العمومية .  •الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في  شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ 

تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

37 - كريست لدارة الصول العقارية شركة سبق قيدها برقم     147585 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    

9289 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة . الستثمار 

العقارى . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . ادارة الصول العقارية    

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركه اخرى او معها او 

ان تتحول الى شركه من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .

38 - نيو ستار جروب لخدمات النظافة والتوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم     164477 قيدت فى 

05-04-2021 برقم ايداع    16007 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه / تقديم خدمات النظافة للمباني و المنشأت   القيام بأعمال نظافة الوجهات  إدارة و تشغيل المطاعم و البوفيه 

و الكافتيريا  أعمال التعقيم و مكافحه الحشرات  التجارة العامة و التوريدات العمومية  و ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطةو يجوز للشركة 

ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي  قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ام تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون

39 - محمد رضا محمد غيطاس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168809 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

تجارة الجملة  ايداع    32059 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح     أنشطة قانون 72     - 

والتجزئة للسمدة والمبيدات والبذور الزراعية وذلك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة  

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصل على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

الستيراد والتصدير    تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  أنشطة خارج قانون 72             - 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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40 - سيسكوم للتكنولوجيا

Syscomm شركة سبق قيدها برقم     171784 قيدت فى 05-09-2021 برقم ايداع    41014 وفى تاريخ  

02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التمهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي . اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها . اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . اعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات . اقامه شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية .   

اقامه او اداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية )وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون(. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

الوساطة التجارية . بيع وشراء وتجارة السيارات وإدارة المعارض . إقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيات 

لتقديم المأكولت والمشروبات )عدا المشروبات الكحولية( . إدارة وتشغيل محمصه البن . التجارة العامة وبالخص 

تجارة البن . التجارة والتسويق اللكتروني . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أم تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

41 - أنماط للعمال الجيوتقنية واختبارات مواد البناء Geotechnical Patterns Laboratories شركة 

سبق قيدها برقم     173703 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    47403 وفى تاريخ  02-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اختبار وقياس المؤشرات البيئية واختبارات التربه والخرسانه ومواد البناء 

والسفلت . اعمال الختبار والتحليل الفيزيائى  . الحفر الختباري المتعلق بالستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة 

. اعمال المساحه الرضية . اعمال المساحه البحرية . اعمال المسح والستكشاف الجيولوجي   . التنقيب عن 

الخامات التعدينية والمعادن . مقاولت انشاء المبانى  . تركيب وصيانة اجهزة ومعدات النذار من الحريق . 

تمديدات انابيب الحريق وصيانتها واصلحها . تركيب وصيانة اجهزة ومعدات الطفاء . وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

42 - ماجد خلف راغب جميان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181008 قيدت فى 09-02-2022 برقم ايداع    

7797 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : استغلل المحاجر والمقاولت العامة

43 - ناسيتا موبيليتى سولوشنس nacita mobility solutions ش .م.م شركة مساهمة مصرية موسسة وفقا 

لحكام القانون المصرى. شركة سبق قيدها برقم     183260 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    16660 

وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط : البيع بالتقسيط من غرض الشركة
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44 - خالد احمد ماهر مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6690 قيدت فى 21-08-2002 برقم ايداع    

829 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. اقامة وتشغيل مصنع )مركزات 

دواجن وحيوانات وبدائل البان ( لتصنيع اعلف الدواجن والمواشى والسماك , وتصنيع المواد الغذائية واللبان 

بجميع انواعها ومشتقاتها .2. تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين 

او اللحوم .3. تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم . 4. اقامة المزارع السمكية , وكذا صيد السماك وتربية الخيول .5. فرز وتعبئة وتجفيف 

الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .6. تعبئة وتكرير الزيوت . 7. تعبئة وتغليف المواد الغذائية " زيت ) زيتون 

, لوز , سمسم , أولين ..... الخ ( معبأ وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومنفصلة لكل نشاط على حدة .

45 - دمج شركة مراكز للستثمار العقارى )شركة مساهمة مصرية ـ منشأة وفقا  لحكام قانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية( في شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى )شركة مساهمة شركة سبق قيدها برقم     27296 قيدت 

فى 17-09-2007 برقم ايداع    19386 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

1-تملك وإقامة وإدارة المجمعات التجارية والمولت والمحلت التجارية والفنادق الثابتة وتجهيز وإدارة وتشغيل 

الملهي والمرافق الترفيهية أو أي مما تقدم, وكذلك إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية. مع مراعاة 

القانون 230 لسنة 1996. وكذلك بيع قسائم / بطاقات الشراء لعملء المركز التجاري )مول العرب( وتحصيل 

الرسوم التسويقية المتعلقة بها وإقامة المعارض عدا السياحية منها مع استصدار ترخيص لكل معرض على حده.2-

إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل عن ثلث 

نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية وأل يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المباعة منها عن نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.3-الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .4-تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.5-أنشطة 

البناء للسكان العائلي والداري والتجاري. 6-السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير 

الداري بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.7-إقامة 

وتشغيل وإدارة المولت التجارية.8-إقامة وتشغيل مدن ملهي ترفيهية للطفال.  مع التزام الشركة بإفراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار 

كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  * ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

46 - اسما للنتاج العلمى والقنوات الفضائية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37638 قيدت فى 

16-03-2009 برقم ايداع    5266 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  1 ـ إقامة القنوات 

الفضائية الذاعية والتلفزيونية .  2 ــ إنتاج المصنفات الفنية الذاعية والتلفزيونية والعمال السينمائية وكافة أشكال 

النتاج الفنى والمواد العلنية للشركة وللغير .   مع اطلق عدد ) 2 ( قناة فضائية متنوعة تحت مسمى )الحدث 

اليوم ( , و قناة متخصصة تحت مسمى ) سبايسي فود (   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ,و ذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .
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47 - اسما للنتاج العلمى والقنوات الفضائية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37638 قيدت فى 

16-03-2009 برقم ايداع    5266 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  1 ـ إقامة القنوات 

الفضائية الذاعية والتلفزيونية .  2 ــ إنتاج المصنفات الفنية الذاعية والتلفزيونية والعمال السينمائية وكافة أشكال 

النتاج الفنى والمواد العلنية للشركة وللغير .   مع اطلق عدد ) 2 ( قناة فضائية متنوعة تحت مسمى )الحدث 

اليوم ( , و قناة متخصصة تحت مسمى ) سبايسي فود (   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ,و ذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .

48 - اسما للنتاج العلمى والقنوات الفضائية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37638 قيدت فى 

16-03-2009 برقم ايداع    5266 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  1 ـ إقامة القنوات 

الفضائية الذاعية والتلفزيونية .  2 ــ إنتاج المصنفات الفنية الذاعية والتلفزيونية والعمال السينمائية وكافة أشكال 

النتاج الفنى والمواد العلنية للشركة وللغير .   مع اطلق عدد ) 2 ( قناة فضائية متنوعة تحت مسمى )الحدث 

اليوم ( , و قناة متخصصة تحت مسمى ) سبايسي فود (   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ,و ذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .

49 - ليدز للمقاولت العمومية LEEDS General Contracting شركة سبق قيدها برقم     41436 قيدت 

فى 05-10-2009 برقم ايداع    20127 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة هو :   القيام بجميع انواع المقاولت - إدارة وتشغيل وصيانة وتقديم خدمات النظافة للمباني بجميع انواعها 

للشركة او الغير  إدارة وتشغيل محطات تحلية ومعالجة وتنقية ورفع المياه ومحطات الكهرباء وشبكات المياه 

والصرف والضغط العالي - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  علي الشركة الحصول علي التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة – مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

276 - كوادر جروب للوساطة التجارية Kwader group شركة سبق قيدها برقم     180593 قيدت فى 

01-02-2022 برقم ايداع    5885 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط : • 

تشغيل وادارة دور حضانة ه تصنيع الحفاضات لدي الغير تصنيع المكملت الغذائيه لدي الغير وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

277 - ايكو ساف للخدمات البيئية شركة سبق قيدها برقم     181308 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    

9321 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ضافة نشاط لغرض الشركة   1: التوريدات 

العمومية؛  ادارة المشروعات

Page 747 of 1587 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

50 - كوم ريك للبرمجيات COM - REC SOLUTIONS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68532 

قيدت فى 10-09-2013 برقم ايداع    19390 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح 

غرض : اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . اعمال 

انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية . اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . انشاء وادارة المناطق التكنولوجية 

والحضانات العلمية . انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء 

وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . اقامة وتشغيل 

وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها . التجارة العامة والتوزيع  فيما هو مسموح به 

قانونا . التوريدات العمومية . التصدير والتوكيلت التجارية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

51 - وطن للتنمية وادارة المشروعات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81311 قيدت فى 2015-03-24 

برقم ايداع    8408 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :-  اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابته( والقري السياحيه والموتيلت والنشطة المكمله او المرتبطه بما ذكر من خدمة وترفيهية ورياضية 

استصلح واستزاع الراضى ) اقل من الف فدان(  - التصدير والتوكيلت التجاريه.  - وتجاريه وثقافيه .  -

اداره المشروعات )فيماعدا الداره  التوريدات العموميه  - المقاولت العامة المتكاملة والمتخصصة   -

استغلل المناجم والمحاجر  *مع مراعاه ما ورد بقرار  بيع وتوريد مستلزمات المن الصناعى  - الفندقية(  -

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 256 لسنه2008  *تلتزم 

باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه , ول ينشيء تأسيس الشركه أي حق 

في مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذيه

52 - إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     90535 قيدت فى 

09-02-2016 برقم ايداع    4254 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-

التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  و التصدير بصفة عامة -إدارة وتشغيل و تملك و تأجير و إستئجار 

وإدارة محلت ووحدات الطعام والكافيتريات والكوفى شوب والمطاعم العمومية الثابتة والمتحركة والمتنقلة 

السياحية منها وغير السياحية  والمحلت التجارية و المراكز التجارية و ادارة و استغلل العلمات التجارية ) 

الفرانشايز ( وتقديم خدمات الكاترينج - إدارة المطاعم العائمة السابق الحصول لها على تراخيص من الجهات 

المعنية - إدارة المشروعات ) عدا الفندقية ( مع مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .
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53 - الموجات اليطاليه اي كلين I - CLEAN شركة سبق قيدها برقم     113535 قيدت فى 2017-12-03 

برقم ايداع    47410 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه :  التصدير 

واقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف منتجات اللوف الطبيعي والسفنجي للغراض الشخصية والمنزلية 

وكافة مستلزمات  تنظيف الواني والرضيات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية

54 - الرضا مصر للمعدات الصناعية و إطفاء الحريق و السلمة شركة سبق قيدها برقم     120573 قيدت فى 

02-05-2018 برقم ايداع    19862 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 

عموم الستيراد والتصدير , لدوات معدات ومواد المستلزمات الصناعيه للوقايه والسلمه من الحرائق والمخاطر 

المهنيه  والتسويق اللكتروني عبر الشبكه العنكبوتيه )النترنت(  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس 

الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . التجاره والتوزيع لدوات  ومعدات ومواد و 

المستلزمات الصناعيه للوقايه والسلمه من الحرائق والمخاطر المهنيه . توريد وتركيب الجهزه اللكترونيه 

للمنشأت من الداخل فقط من( كاميرات المراقبه – اجهزة النذار- البوابات اللكترونيه( والصيانه المتنقله لما سبق. 

توريد وتركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمه الكهروميكانيكيه والصيانه المتنقله لما سبق . مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64لسنة 2003 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار  التراخيص اللزمه لممارسة هذا النشاط  . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر ا و في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه اللزمه لمباشرة نشاطها .

55 - كورتكس انترناشونال CORTEX INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     123307 قيدت 

فى 24-07-2018 برقم ايداع    31448 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية( . اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية . اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حدة . اقامة وتشغيل وادارة المدارس ومعاهد التعليم الفني )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم 

الثانوي وفيما عدا المدارس الدولية( . انشاء الجامعات . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .

56 - الكترو هاوس للتكييف والتجاره شركة سبق قيدها برقم     127672 قيدت فى 18-11-2018 برقم ايداع    

48926 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجاره وتوزيع اجهزه التكييف 

والجهزة الكهربائية والتوكيلت التجارية  . صيانه وتركيب واصلح جميع اجهزه التكييف والتبريد والتدفئه 

والجهزه الكهربائيه بجميع انواعها وخدمات الصيانه المعتمده . التوريدات العموميه وعلي الخص توريد اجهزه 

التكييف  ومستلزماتها والجهزه الكهربائية . المقاولت العامه و علي الخص مقاولت اعمال التكييف والجهزه 

الكهربائيه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه  

لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد او التتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج  في 

شركه اخري  او معها او ان تتحول الي شركه اخري من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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57 - ر.ا.م كلينكس لطب السنان شركة سبق قيدها برقم     138306 قيدت فى 06-08-2019 برقم ايداع    

33076 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في طب السنان . بشرط ان تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او 

العلجية او التشخيصية لها . برمجيات وانظمة الكمبيوتر .

58 - بوك& جو Book&Go شركة سبق قيدها برقم     143464 قيدت فى 08-12-2019 برقم ايداع    

52174 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق اللكتروني . الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية . اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفلت العامة فيما عدا المناطق السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . التجارة 

العامة والتوريدات العمومية . ادارة المطاعم والكافيهات لتقديم الوجبات السريعة . مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

59 - تريديكس لصناعة الجهزة الكهربائية والمنزلية شركة سبق قيدها برقم     144162 قيدت فى 

23-12-2019 برقم ايداع    54625 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

صناعة وتجميع أجهزه كهربائية و منزلية . صناعات معدنية تكميلية . صناعة تشيكل معادن . صناعة وحقن 

بلستيك و أجزاء بلستيك .  صناعة أواني منزلية .

60 - أى جايت أيجيبت للتجارة اللكترونيه Egate Egypt شركة سبق قيدها برقم     149366 قيدت فى 

21-05-2020 برقم ايداع    15742 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة اللكترونية والبيع والشراء عبر النترنت / تصميم وإدارة المواقع اللكترونية الخاصة بالشركة ونشاطها 

فقط ) دون أن تتضمن محتوى إعلمي أو دعائي أو صحفي ( / النقل البري للبضائع / النقل البري للبضائع 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل 

القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة 

للطرق والكباري والنقل البري مع الخد في العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي او 

الرحلت وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات والسارية ويشترط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

61 - ترايو جروب TRIO GROUP شركة سبق قيدها برقم     151256 قيدت فى 19-07-2020 برقم 

التسويق  ايداع    21901 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  -

المقاولت العامة  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  - تسويق المنتجات بكافة أنواعها.  - العقارى.  -

مقاولت التشطيبات والديكور.  - مقاولت أعمال صيانة المبانى و المنشآت.  - والمتخصصة و المتكامله.  -

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   التوريدات العمومية .  - إعداد التصميمات الهندسية.  -

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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62 - في نتس للتجارة الليكترونية Fe Nuts شركة سبق قيدها برقم     160563 قيدت فى 2021-01-21 

برقم ايداع    3182 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة اللكترونية 

عبر النترنت . إدارة وتشغيل المطاعم والفرنشايز . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ؛ وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك باي وجة من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كلة 

طبقا لحكام القوانين .

291 - بيدى فارما PEDI PHARMA شركة سبق قيدها برقم     142364 قيدت فى 14-11-2019 برقم 

ايداع    48219 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- -تسجيل  وتسويق 

الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

ومستلزمات العناية بالبشرة ومستحضرات التغذية والمكملت الغذائية والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية 

والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدي الغير-تجارة 

وتوزيع مستحضرات التجميل تصنيعها لدى الغير -وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون.

63 - كيرجينيك 

Caregenic شركة سبق قيدها برقم     162270 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    8970 وفى تاريخ  

03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -تجارة وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات 

والمستلزمات الطبية والدوية البيطرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل لحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض.- التوريدات العمومية- استثمار وتسويق عقاري   وذلك دون الخلل با احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج  فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

Polar for construction and projects   64 - شركة بولر للنشاءات وادارة المشروعات

management)ش.ذ.م.م( شركة ذات مسئوليه محدودة شركة سبق قيدها برقم     164366 قيدت فى 

01-04-2021 برقم ايداع    15766 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

إعادة الهيكلة الدارية للشركات  - صيانة المباني والمنشأت  - إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية.  - -    :

تقديم الستشارات )فيما عدا ما  مقاولت التشييد و البناء  - المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله  -

يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات و الدرسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية   -  المنصوص علية في الماده )27( من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية( و ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.

Page 751 of 1587 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

65 - تشيكين وركس كامبني   Chickin Worx Company شركة سبق قيدها برقم     167560 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع    27380 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائيه / التوريدات 

العموميه / ادارة وتشغيل المراكز والمحلت التجاريه والسوبر ماركت ومنافذ البيع / تعبئة وتغليف المواد الغذائيه 

لدي الغير / ادارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات ) الثابتـه ( لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحليـة ( وتقديم 

جميع انواع المأكولت والتيك اواي وذلك دون الخلل بالحكام والقوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها في تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

66 - اوسكويرد للستشارات الفندقية - O squared شركة سبق قيدها برقم     167611 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع    27611 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات وتقديم جميع أنواع المأكولت 

والتيك أواى . تقديم خدمات الكاترينج . توريد خدمات ومستلزمات المطاعم . تقديم الستشارات الفندقية ) فيما عدا 

ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (. وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون.

67 - ممفيس لصناعة وتعبئة وتغليف وتوزيع السلع الغذائية والشاي - Memphis Foods شركة سبق قيدها 

برقم     170075 قيدت فى 04-08-2021 برقم ايداع    35395 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة / انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه2017اقامه وتشغيل مصنع لصناعه 

وتعبئة وتغليف وتوزيع السلع الغذائية والشاي   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها وان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كلة طبقا لحكام القانون

68 - زيادة للتجارة شركة سبق قيدها برقم     171980 قيدت فى 08-09-2021 برقم ايداع    41580 وفى 

تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده . تركيب كابينات الشاور و الغرف والوجهات الزجاجيه . وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز 

للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

69 - تمويل المشروعات الصغيره و المتوسطه " ائتمان "

SMES FINANCING COMPANY " EETMAN " SAE شركة سبق قيدها برقم     175221 قيدت 

فى 03-11-2021 برقم ايداع    52176 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه من الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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70 - بلتينيوم للصناعات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     175840 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54350 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

النجف والباليك والبجورات والستندات ولمض الليد . تصنيع وتجميع وبيع نجف وابجوارات واباليك واستندات 

ولمبات وكشفات خارجيه وكل مستلزمات الضاءة بكافة انواعها واشكالها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشاط  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

71 - عبدالرؤوف مظهر الرفاعي وشريكه )فيوتشر بوي FUTURE BOY  ( شركة سبق قيدها برقم     

178986 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    443 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 .   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزه . انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 . التصدير . مع مراعاه القانون رقم 118 لسنه 1975 .  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة و افراد حسابات مستقله لكل نشاط على حدا .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.

72 - شركه الصناعات الستهلكيه ش . متمتعه بالجنسيه المصريه شركة سبق قيدها برقم     292833 قيدت فى 

05-12-1995 برقم ايداع    18550 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصابون والمنظفات بكافة أنواعة ) منظفات صناعية بودرة منخفضة الرغوه 

– منظفات صناعية بودرة عالية الرغوه – سائل لتنظيف وتلميع الزجاج – مسحوق لتنظيف اواني – مساحيق 

لجلي المعادن – سائل تلميع باركيه – سائل لتلميع الثاث الخشبي – صابون جلسرين شفاف – صابون طبي – 

سائل تسليك البلوعات والصرف – صابون معطر – صابون مكرونة – شامبو لتنظيف السجاد والموكيت – منظف 

غسالت اطباق – منظفات سائلة بمطهر – صابون تنظيف سائل – صابون خام – صابون مطبخ – صابون مطهر 

) فينيك – كبريت ( – صابون تواليت – فوط وواقيات صحية للسيدات معطر وغير معطر – حفاضات أطفال – 

حفاضات لكبار السن – رولت ورق للمطبخ والتواليت ) قص وتجهيز( – مناديل جيب – فوط ورقية للمائدة – 

علب مناديل متنوعة المقاسات – مناديل مبللة بمواد معطره – كريم اكسجين (/التجارة العامة /التوريدات العمومية 

/التسويق المحلي والخارجي لجميع السلع والخدمات /إعداد الدراسات وتقديم الستشارات التسويقية والتجارية 

والقتصادية والمالية والفنية في حدود غرض الشركة) فيما عدا الستشارات والدراسات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية(/التوكيلت التجارية والستيراد والتصدير بصفة عامة والتوزيع المحلي لكافة المنتجات والسلع 

المحلية والمستوردة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها , وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحتهه التنفيذية .
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PLAST SERVICE GROUP TRADING AND  73 - بلست سيرفيس جروب للتجارة والصناعة

INDUSTRIAL

)  P. S. G( شركة سبق قيدها برقم     63870 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    2729 وفى تاريخ  

04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا / 

التوريدات العمومية / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المنتجات البلستيكية 

بجميع انواعها / اقامة وتشغيل مصنع لمواسير البلستيك  p v c  و p e   ولوازمها / اقامة وتشغيل مصنع حقن 

قطع ووصلت ومستلزمات الكهرباء واللكتروميكانيك / اقامة وتشغيل مصنع لمستلزمات العمال المدنية وغرف 

الصرف واغطية المصارف مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية

74 - انفنيتى للطاقة      infinity Energy شركة سبق قيدها برقم     75096 قيدت فى 08-07-2014 برقم 

ايداع    16491 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. تقديم الستشارات 

ودراسات الجدوى القتصادية والفنية فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وكافة اشكال الطاقة 

المتجددة.  2. توريد وتركيب وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وكافة أجهزة الطاقة 

الشمسية بأنواعها ومكوناتها. 3. نشاط المقاولت بجميع أنواعها. 4. بيع وإنتاج وتوزيع الكهرباء من الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة بشكل عام. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن  تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

75 - شركة حسن علم للتجارة والهندسة Hassan Allam Trading and Engineering شركة سبق 

قيدها برقم     94403 قيدت فى 09-06-2016 برقم ايداع    18596 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : 1.  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا ,   2.  تقديم الستشارات 

الهندسية و الفنية و الدارية )فيما عدا كل ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و الستشارات القانونية و و الستشارات 

و الدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولتحتة 

التنفيذية   3. التوكيلت التجارية  4. الستيراد و التصدير  5. بيع و توزيع و إستيراد المستلزمات الطبية و 

مستحضرات التجميل  6. المقاولت العامة و التوريدات العمومية  7. إقامة و تشغيل مراكز لعداد و تدريب و 

تنمية الموارد البشرية و إعداد الدورات التدريبية بكافة انواعها  8. تصنيع معدات وادوات ومستلزمات كهربائية 

ومعدات الضاءة الكهربائية
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76 - مصطفى عبد الرحمن مرزوق  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     117110 قيدت فى 14-02-2018 برقم 

ايداع    7459 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  انشطه داخل ق 72 

لسنه 2017  اقامه وتشغيل الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشأت الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثه نجوم 

وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المسطحات من الطاقه اليوائيه للمشروع .  

الداره والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والقرى السياحيه .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية .  اقامه وتنظيم المعارض والفعاليات الترفيهيه )عدا المعارض السياحيه والمؤتمرات والحفلت 

العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده ( .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع , استزراع الراضي المستصلحة .  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  تربيه جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض أو التسمين او اللحوم/ انشطة 

خارج ق72 لسنة2017 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع الماكولت وجميع 

انواع المشروبات عدا الكحولية والتيك اوي   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

77 - فلش اكس لخدمات النترنت Flash X شركة ذات مسؤولية شركة سبق قيدها برقم     136185 قيدت فى 

13-06-2019 برقم ايداع    24555 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه والتصالت خدمات النترنت والقيام بأعمال النقل البري 

للبضائع داخل جمهوريه مصر العربيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوفى الخارج  كما 

يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

78 - مصر اسبانيا للتجارة والتوكيلت Egypt Spain for Trading & Agencies شركة سبق قيدها برقم     

140502 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    41388 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية . التوكيلت 

التجارية.  الستيراد والتصدير. المقاولت والنشاءات والعمال المتكاملة للمباني واعمال البنيه التحتية. تشغيل 

مصنع لتصنيع الخلطات الصحية  والحنفيات ومحابس المياه بأنواعها تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين و  تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائخ 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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79 - المتر للخدمات الدارية شركة سبق قيدها برقم     148059 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع    

10849 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : الوساطه في انهاء 

الجراءات الداريه امام جميع الجهات الغير حكوميه /اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه  /

اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات / اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق 

والمنشأت بداخلها /انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولجيا المعلومات / انشاء واداره 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجال المعلومات والتصالت وتطويرها    حضانات العمال 

التكنولجيه ودعم رياده العمال  / صناعه تكنولجيا المعلومات والتصالت ـبما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم 

وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولجي/ اداره المراكز 

التجاريه / تجاره الجمله والتجزئه  /اعداد دراسات الجدوي والنظم الداريه لكافه المشروعات ) عدا الداره الفندقيه 

( / اعمال اداره التنفيذ للمشروعات والشراف عليها  /تقديم الستشارات في المجال الداري والموارد البشريه )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون رأس المال ولئحتة التنفيذية (  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى  الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او    تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

80 - المل سيرفس لعمال النظافة ومكافحة القوارض والحشرات EL Amal Servies شركة سبق قيدها برقم     

174672 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    50384 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : اعمال مقاولت النظافة للمبانى والمنشات وابادة الحشرات والقوارض / التوريدات 

العمومية / الشحن والتفريغ

81 - ناسيتا موبيليتى سولوشنس nacita mobility solutions ش .م.م شركة مساهمة مصرية موسسة وفقا 

لحكام القانون المصرى. شركة سبق قيدها برقم     183260 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    16660 

وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة خدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل 

مراكز خدمات وصيانة السيارات وتاجير سيارات للمصرين .وتجارة قطع غيار السيارات ومستلزمات وادارة 

وتشغيل المطاعم ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص واللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في خارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بما وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية

82 - النمشان جاليرى لتصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة N.G شركة سبق قيدها برقم     188737 

قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع    38332 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة: أنشطة داخل قانون 72 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و العناية بالبشرة و 

مستلزماتها والعطور أنشطة خارج قانون 72: التصدير تصنيع لدى الغير مع التزام بأفراد حسابات مالية و مركز 

مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمارو ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أ, تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق  غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى شركات أخرى أو معها أو أن تتحول الى شركة من طبيعه أخرى ذلك. كله طبقا 

لحكام القانون
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83 - هشام عبد العزيز كور ووضاح عبد العزيز كور شركة سبق قيدها برقم     78664 قيدت فى 

16-12-2014 برقم ايداع    30465 وفى تاريخ  06-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة / 

اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز المنسوجات والملبس الداخليه الرجالى والحريمى القطنية وانكل باند وسبورت طبى 

ورست باند وبريس سبورت طبى وكوع سبورت طبى وخيوط الياف صناعيه وشرائط منسوجة متنوعة وشرائط 

استك متنوعة

84 - اكسبريس سوليوشنز  XPRESS SOLUTIONS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98732 قيدت 

فى 09-11-2016 برقم ايداع    34877 وفى تاريخ  06-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

/اقامة وتشغيل وتجهيز المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم الماكولت والمشروبات عدا المشروبات الكحولية / 

التجارة العامة فى كل ماهو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية  /ادارة الصيدليات /ادارة وتاجير المخازن عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة /اقامة وتشغيل مركز صيانة سيارات وتغير زيوت /المقاولت العامة /التصدير 

والتوكيلت التجاريه   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه   وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج   كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

INNOVATION FOR CONSTRUCTION AND SMART 85 - البداع للنشاءات و المبانى الذكية

BUILDING  شركة سبق قيدها برقم     127308 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    47468 وفى تاريخ  

06-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة./

المقاولت الكهروميكانيكية وأعمال التشيد والبناء. /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية./التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة1982,ولينشئ تأسيس الشركة أي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

أعمال التشطيب الداخلية والخارجية/ إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة(  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو 

ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية.  /إعداد دراسات الجدوي للمشروعات. /إدارة المشروعات عدا الدارة 

الفندقية.  إعدادالتصميمات الهندسية. /تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(./الستثمار والتسويق العقاري. / إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو 

إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإداراتها وأستغللها  الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.   

وصيانتها. /تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق أو أجزاء منها. /تصميم أو إنشاء أو 

تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل  إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.   

أنفاق السيارات ./إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم إنتظار 

إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال  السيارات .   

البنية الساسية./تشغيل وصيانة وأستغلل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج. /إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية./الستيراد والتصدير.

86 - اس سي تي لمواد التشحيم والتزييت  SCT  LUBRICANTS شركة سبق قيدها برقم     132961 

قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع    12684 وفى تاريخ  06-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة 

نشاطين لغرض للشركة وهما  •التصدير لكل ما هو مسموح به قانونا •  تجارة الشحوم والزيوت
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87 - فارما مكس شركة سبق قيدها برقم     23922 قيدت فى 16-04-2007 برقم ايداع    6913 وفى تاريخ  

07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :ـ  - التصنيع والتعبئه لدى الغير للدويه  

والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه ومستحضرات التجميل و المطهرات  للشركه او للغير ولدى الغير    - بيع 

وتسويق الدويه و المواد والمستلزمات الطبية والغذائية والجهزة الخاصة بالرشاقة وعلج السمنة وأدوات التجميل   

ومستحضرات التجميل و المطهرات  - التصدير  - التدريب والستشارات فى نفس فى مجال غرض الشركه   - 

تنظيم واقامة المؤتمرات والمعارض الطبية ) مع مراعاة الحصول على التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة (  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

88 - مصطفى مصطفى بسطويسى رفاعى حبيب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63584 قيدت فى 

22-01-2013 برقم ايداع    1750 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   1 

/ إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع سقالت و شدادات معدنية ومواسير صلبة ملحومه طوليا غير مجلفنه .5 نصف 

بوصة : 12 بوصة , مواسير صلب ملحومة طوليا مجلفنة من .5 نصف بوصة :5 بوصة / مواسير صاج اقطار 

مختلفة اثاث او صوبات / مواسير صلب مقاسات مختلفة   2/الستثمار العقارى بالمدن و المجتمعات العمرانية و 

المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 

ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012   3 /تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  4 /المقاولت العامه   5/الستيراد و التصدير   6/

التوكيلت التجارية   مع مراعاة القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين و 118 لسنة 1975 في 

شان سجل المصدرين . وتلتزم الشركة بالقيد في سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982.  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .

89 - الجزيره للعمال الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     104573 قيدت فى 07-11-1995 برقم ايداع    

11021 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - المقاولت العامة والمتخصصه والمتكامله .  - 

شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او 

بعد اقامة المنشات عليها واقامة المبانى والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او 

ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير والنشطه المكمله او المرتبطة بها سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافيه .  -اقامة وادارة وتشغيل مصانع البلط والطوب والحديد والهياكل الحديدية.   - 

التجارة العامة فى كل ماهو مسموح به قانونا .                     -الستيراد والتوكيلت التجارية   - تقديم خدمات 

الشراف والتصميمات الهندسيه - اقامة وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابته ( والكافيتريات    مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة.  ويجوزللشركة 

ان تكون لها مصلحة اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصرأو الخارج.كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أوتشتريها 

أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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90 - شركة الغذية المبتكرة Innovative Food شركة سبق قيدها برقم     112390 قيدت فى 

08-11-2017 برقم ايداع    42998 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائيه بكافة أنواعها , المشروبات البارده والساخنه , الحلويات 

والمخبوزات بكافة أنواعها , تحميص وتعبئة البن والشاى والشيكولته , الفواكه المجففه , ايس كريم والتصنيع لدى 

الغير . إقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات . استغلل العلمات التجاريه )الفرينشايز( . توريدات 

الت ومعدات تحضير وصناعة الطعمه والمشروبات بكافة أنواعها والمواد والمكونات الغذائيه بكافة أنواعها 

وكافة المستلزمات المكمله للنشاط . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوجبات الجاهزه والمشروبات )عدا الكحوليه( مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه

91 - انما للتشييد و التنمية الصناعية شركة سبق قيدها برقم     128020 قيدت فى 26-11-2018 برقم ايداع    

50300 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . تصنيع الطوب لدى الغير . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

94 - احمد جمال بهنسى و تامر رمزى محروس حمودة شركة سبق قيدها برقم     152369 قيدت فى 

17-08-2020 برقم ايداع    25872 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  صنع اعلف 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  محضرة للحيوانات , بما في ذلك العلف المركزة  ومكملت واضافات العلف  •

اقامة وتشغيل مصنع  لتصنيع المنظفات  العطور ومستحضرات التجميل و منتجات العناية بالبشرية و الشعر .  •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية   •  .

تصنيع البطاطس النصف مقلية .  مع  تصنيع زيتون مخلل والمخللت بانواعها .  • والعصائر و المركزات .  •

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها

95 - بست تكستايلز Best Textiles شركة سبق قيدها برقم     155993 قيدت فى 22-10-2020 برقم ايداع    

38295 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض ليصبح / اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج -اقامه وتشغيل مصنع لصباغه وتجهيز وحباكه الغزل والنسيج - هو إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزه والمفروشات.- انشطه خارج قانون 72 - التوريدات العموميه
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96 - سى ولف هيفين ايلند لدارة المخيمات السياحية 

Sea Wolf Heaven Island شركة سبق قيدها برقم     165520 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    

19810 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 1 . ادارة وتملك الوحدات البحريه 

القائمة بالفعل والسابق الحصول علي ترخيص لها من الجهات المعنيه2. ادارة وتشغيل مراكز الغوص والنشطه 

المكمله لها او المرتبطه بها 3. اقامه وتشغيل يخوت السفاري4. اقامه وتشغيل مراكز اللعاب المائيه ) الكوا سنتر 

( 5. ادارة الشواطئ 6. ادارة وتملك المخيمات والمنتجعات السياحية 7. اقامه وتشغيل القري السياحية والفنادق ) 

الثابته ( والموتيلت والنشطه المكمله لها بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه 8.  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقري السياحية 9. ادارة وامتلك وتشغيل المطاعم الثابته 

والكافيتريات وتقديم الوجبات الجاهزة و التوريدات العموميه 10 . مع مراعاه القرار  الوزاري رقم 300 لسنه 

2012 بشان الشركات الدارة الفندقيه وشرط اجراء التراخيص لها 11. وذلك دون الخلل باحكام والقوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطه 12. ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تمثلها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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92 - أصول للسكان والتعمير Osool Housing And Development شركة سبق قيدها برقم     

145395 قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    2185 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة . انشطة من داخل قانون 72 لسنه 2017 . مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الدارى , بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيميت في شكل 

تخطيط  بناء واحد او عدة  ابنية مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل . 

واقامة وتنمية المناطق العمرانية  ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم ( الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 . انشاء او ادارة او تشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني وانشاء 

الجامعات  , اقامة المستشفيات و المراكز الطبية والعلجية ويشمل  المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة 

و ما تضمة من انشطة داخلية علجية او طيبة والمراكز الطبية التشخيصية او العلجية . تصنيع المواد الغذائية   . 

تصنيع جميع انواع الطوب اعداد التصميمات الهندسية للمشارع العقارية بجميع انواعها . إنشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات وإدارة المنطقة الصناعية وصيانه المرافق والمنشات بداخلها . تصنيع 

المواد الطبية مثل ) احزمه طبية – وشاش – قطن – كراسي طبية – واعشاب طبيه – ادوايه تخسيس ( تصنيع 

المواد الهندسية مثل) الطاقة الشمسية ( تصنيع المواد الكيماوية ماعدا المواعد الخطر . تصنيع الخشاب . تصنيع 

جميع الجهزة الكهربائية . إستغلل وإدارة أماكن إنتظار المركبات – السيارات . انشطة من خارج قانون 72 لسنه 

2017 . بيع الوحدات السكنية والتجاريه والدارية والترفيهية و السياحة المخصصة والمملوكة للشركة وبيع 

التطوير العقارى   . ادارة المشروع _ الشراف  وتأجير الراضي او المباني المملوكة للشركة كامله او مجزاه .

علي تنفيذ المشروعات . شراء وبيع وتأجير و امتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطيها و مدها بالمرافق 

واعدادها للبناء وكذا المخصصة بنشاط مخازن او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها و اقامة المباني 

والوحدات السكنية و التجارية والفندقية و الدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او اسغللها لحسابها او 

لحساب الغير . اجراء الدراسات الجغرافية لتقييم فرص الستحواذ و الندماج لشركات بيع التجزئة و تقييم مدي 

الزيادة الحقيقية في التغطية السكانية جراء ذلك الستحواذ مع ترشيح البدائل المناسبة لتحقيق أعلي تغطية سكانية 

ممكنة و تقليل التداخل بين الفروع و بعضها . تقديم التدريب اللزم لشركات بيع التجزئة لتمكين مندوبي  تلك 

الشركات من وضع استراتيجيات النتشار الجغرافي لها و كيفية اختيار انسب المواقع التي تلبي احتياجات تلك 

الستراتيجية . التسويق العقاري . الدعاية  والعلن . شراء و انشاء وتطوير وتقسيم الراضي المخصصة 

صناعي   . شراء وانشاء وتقسيم وتطوير الراضي بجميع انواعها او بيعها او تأجيرها في المدن الجديدة وجميع 

المحافظات . شراء الراضي او النتفاع بها لغرض اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانهة السيارات وتشمل ) غسيل 

السيارات _ تشجيع السيارات _ صيانة السيارات _ زيوت السيارات ( . شراء او تأجير او النتفاع بالراضى 

المخصصة بنشاط ترفيهى صالت اللعاب الرياضيةجيمانيزيوم وكذلك إدارتها.  شراء او تأجير او النتفاع 

بالراضى المخصصة بنشاط مشاتل زراعية وكذلك المخصصة بنشاط مزارع وتشغيلها وادارتها . شراء او تأجير 

او النتفاع بالراضى المخصصة بنشاط لوكيشن تصوير)اماكن تصوير( وتشغيلها وادارتها فيما عدا التصوير تحت 

الماء . شراء او تأجير او النتفاع بالراضى المخصصة محطات وقود وكذلك ادارة وتشغيل محطات الوقود بجميع 

خدماتها سواء تجارية او خدمية . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الوردة بقانون 

الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبييهة  بأعمال او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك لحكا القانون و لئحتة التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح و 

القرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص لمباشرة نشاطها .

93 - احمد شحات على شحات وشركاه شركة سبق قيدها برقم     151898 قيدت فى 06-08-2020 برقم ايداع    

24150 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة / انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 اقامة و تشغيل مصنع لتجهيز و معالجة الكاولين و مشتقاتة/  تجارة الجملة و التجزئة 

بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة / و انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 التصدير / 

التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها
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97 - مستر ميكانيك لتكنولوجيا المعلومات Mr.Mechanic For IT شركة سبق قيدها برقم     166290 قيدت 

فى 23-05-2021 برقم ايداع    22500 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:   

•أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017: صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشملة من انشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وانشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي/ 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها./اعمال تصميم وانتاج 

اتناج  البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها.   

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات / ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية./اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحسابات بمختلف انواعها./انتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغليها والتدريب عليها./اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات./تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات. /التصالت وخدمات النترنت. /انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات./النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي محتوي رقمي 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017إقامة وإدارة وتشغيل  بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني.   •

مراكز لعداد وتنمية الموارد البشرية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

98 - اى جي لدارة المشروعات IG شركة سبق قيدها برقم     191270 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع    

3298 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 1ـ التصدير وخدمات شحن 

محلى ودولى للبضائع 2ـ تجارة عامة والتوريع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 3ـ مقاولت عامة 

والمتكاملة والمتخصصة 4ـ تقديم الستشارات الفنية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه 

عن الوراق الماليه لنشطه الشركه العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون 

سوق المال ولئحه التنفيذيه 5ـ اعداد دراسات الجدوي للمشروعات 6ـ تجارة الكترونية وتسويق الكترونى 7ـ ادارة 

المشروعات ) مع مراعاه القرار الوراري رقم 300 لسنه2012 بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد 

بموافقه واجراءات الترخيص بها 8ـ بيع وشراء وتأجير السيارات عدا التأجير التمويلي الليمورين 9ـ تجاره قطع 

غيار السيارات 10ـ اداره المطاعم والكافيهات 11ـ بيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله واللت بكافه انواعها 

واشكالها فيما عدا التاجير التمويلي 12ـ صيانه اجهره كهربائيه والكترونيه 13ـ صيانه معدات ومولدات كهرباء 

14ـ صيانه مواتير واللت دفع وطرمبات 15ـ صيانه مرافق ومباني 16ـ اقامه وتشغيل مركر لعداد وتدريب 

الموارد البشريه 17ـ الحاق العمالة المصريه بالداخل وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

100 - فورتى سيفين اوفسيس بيلدنج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     27384 قيدت فى 23-09-2007 برقم 

ايداع    19676 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-تملك وايجار 

المباني والمنشأت التجارية والدارية والمكاتب مع مراعاه احكام ق/230 لسنه 1996 بشأن تملك غير المصريين 

للعقارات والراضي الفضاء -الستيراد . وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين , ول ينشي  تعديل غرض الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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99 - اندماج كل من شركة ميراج ريزورتس ومكادى كلوب للفنادق وشركة ام الجريفات الولى للفنادق وشركة 

اوازيس للفنادق وشركة فندق اللوتس الذهبى فى شركة صن اوازيس للفنادق شركة سبق قيدها برقم     11468 

قيدت فى 23-02-2000 برقم ايداع    435 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :    1. إقامة وتملك وإدارة وتشغيل وتأجير واستئجار الفنادق والقرى السياحية والموتيلت مستويات 

ثلث وأربع وخمس نجوم وكافة ملحقاتها وتقديم كافة الخدمات المكملة لها والمرتبطة بها وتشمل على سبيل المثال 

وليس الحصر, الجنحة الفندقية والصالونات والمطاعم والبارات وحمامات السباحة, وصالت الستقبال 

وديسكوتيك وتراس ومكاتب إدارية وجمانزيوم وبلياردو, ومناطق ترفيهية وملعب السكواش والتنس وكرة القدم 

وأندية صحية وألعاب مائية.  2.إقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية بإسم )جاز مكادى جاردنز( والكائنة بخليج ابو 

المخادج – جنوب مدينة الغردقة – البحر الحمر   مستوى اربعة نجوم بطاقة إيوائية )147( غرفة والخدمات 

المكملة من صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام سباحة ونادى غوص, وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة 

الوحدات المباعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  3.اقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية بإسم )جاز مكادى بلو( والكائنة بخليج ابو المخادج – 

جنوب مدينة الغردقة – البحر الحمر   مستوى اربعة نجوم بطاقة إيوائية )168 ( غرفة والخدمات المكملة من 

صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام سباحة ونادى غوص وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

4.إقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية بإسم ) جاز مكادى أوازيس ريزورت( والكائنة بخليج ابو المخادج – جنوب 

مدينة الغردقة – البحر الحمر بطاقة إيوائية )521 ( غرفة والخدمات المكملة من صالة استقبال ومطعم وملعب 

تنس وحمام سباحة ونادى غوص وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالى 

اقامة وتشغيل وتملك  المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  5.

قرية سياحية بإسم ) ايبروتيل مكادى بيتش( والكائنة بخليج ابو المخادج – جنوب مدينة الغردقة – البحر الحمر   

مستوى اربعة نجوم بطاقة إيوائية )313( غرفة والخدمات المكملة من صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام 

سباحة ونادى غوص وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية 

اقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  6.

بإسم )جاز مكادينا( والكائنة بخليج ابو المخادج – جنوب مدينة الغردقة – البحر الحمر   مستوى اربعة نجوم 

بطاقة إيوائية )270( غرفة والخدمات المكملة من صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام سباحة ونادى غوص 

وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  7.اقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية بإسم )شتايجنبرجر كورايا 

بيتش( والكائنة بمرسى علم – البحر الحمر  مستوى خمسة نجوم بطاقة إيوائية )364( غرفة والخدمات المكملة 

من صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام سباحة ونادى غوص وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات 

المباعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة مباشرة 

نشاطها.  8.اقامة وتشغيل وتملك قرية سياحية بإسم ) ايبروتيل القصر( والكائنة بشارع خالد بن الوليد   القصر   

مستوى اربعة نجوم بطاقة إيوائية )185( غرفة والخدمات المكملة من صالة استقبال ومطعم وملعب تنس وحمام 

سباحة ونادى غوص وبشرط ال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Page 763 of 1587 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

101 - سكوب ميد - ذا بريدج للجهزة والمستلزمات الطبية Scopemed – The – Bridge  شركة ذات 

مسؤلية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     38587 قيدت فى 06-05-2009 برقم ايداع    9093 وفى تاريخ  

08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح :- - تجاره وتوزيع المعدات والجهزة 

واللت والمستلزمات الطبيه والدوات الكيميائيه والغذائيه ومستحضرات التجميل والعطور والزيوت والعشاب 

الطبيه والمكملت الغذائيه .  _ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه .  _ أقامه وتشغيل مركز طبي متكامل.   

_ اداره وتنظيم البرامج التدربيه وعمل دورات تدريبيه متخصصه في المجالت الطبيه والتنميه البشريه.   - اقامة 

وتنظيم المؤتمرات والمعارض علي أن يتم استخراج ترخيص كل معرض علي حده .  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .

102 - إدراك لتطوير المشروعات التعليمية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     45475 قيدت فى 

29-04-2010 برقم ايداع    9178 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  •

إنشاء وإقامة  العمل في كافة مجالت التدريب والتطوير لكافة المجالت التعليمية وتنمية مهارات الطفال.  •

مراكز التدريب الرياضية والمراكز تدريب وتعليم وقاعات التعليم والتدريب والمدارس التعليمية من مرحلة 

تطوير المهارة والقدرة على البتكار من خلل الوسائل اليضاحية ووسائل  الحضانة وحتى الثانوى العام .  •

انشاء واقامة وادارة دور القامة والمنشأت الثقافية والتعليمية والفنية والتربوية والصناعية  المحاكاة .   •

والعلجية والسياحية ومركز لتدريب اللغات في مرحل التعليم المختلفة وتأدية كافة الخدمات الستشارية الفنية 

والتكنولوجيا عدا القانونية.  وكل ما سبق فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )27( من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة 

أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزوال أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا للقانون ولئحته التنفيذية.

103 - الفا لوجستيك للتخزين والنقل شركة سبق قيدها برقم     72183 قيدت فى 04-03-2014 برقم ايداع    

5345 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل و ادارة مخازن 

الدوية و الغذية ) فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة ( /النقل البرى للبضائع /اقامة و تشغيل مصنع للتعبئة و 

التغليف مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  

هذه النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى و جهه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذالك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

104 - اكساليا للسيتراد والتوكيلت التجارية Exallia شركة سبق قيدها برقم     72795 قيدت فى 

30-03-2014 برقم ايداع    7611 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :

استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتجارة وتوزيع الملبس الجاهزة والحذية .  ـ توريد مستلزمات وأجهزة 

رياضية .  التجارة العامة لكافة المنتجات المسموح بها قانونا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة:  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.
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105 - شركة رابيسكان للخدمات مصر Rapiscan Services Egypt Llc شركة سبق قيدها برقم     

89986 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع    2230 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : توريد وتركيب والصيانة المتنقلة لجهزة المسح بالشعة وكل مشتملتها وملحقاتها.  اقامة مركز 

خدمة وصيانة أجهزة هندسية وكهربائية.  الستيراد فيما هو مسموح به قانونا.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

106 - اصبح الوطنيه للطحن والصناعات الغذائيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     114864 قيدت فى 

31-07-1997 برقم ايداع    8935 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة ليصبح    1-صناعة المكرونة وطحن القمح والمخابز لحساب الشركة وللغير وللشركة حق تأجير المنشأت 

الصناعية لحسابها  2-الستيراد بصفة عامة بما يخدم غرض الشركة ويخدم الغير .  3- تصدير كافة المنتجات 

المصرية ذات الجودة العالية وقبول الوكالت التجارية .  4- وإنشاء المصانع التي تخدم غرض الشركة من مصانع 

مكرونة وطحن القمح وضرب الرز بجميع انواعها .  5-  للشركة القيام بعمليات الصناعات الوسيطة فى حدود 

غرض الشركة .  6- التأجير التمويلي طبقا للقانون رقم 95 / 95 .  7- العمل في مجال التجارة بصفة عامة من 

مواد البناء وتجارة السمنت وحديد التسليح والخشاب بأنواعها   مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها  أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

107 - ميفنز للستشارات MAVENS CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     117903 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10088 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه هو :-  - تقديم الستشارات والخدمات الداريه والفنيه  - تقديم الستشارات وخدمات مراكز التصالت 

والتعهيد فى مجال الحاسب اللى  - تقديم الستشارات والخدمات لحلول برامج الحاسبات  - تقديم الستشارات 

والخدمات لحلول الشبكات ودوائر التصال والبدالت  ) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركه 

العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (   - 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه

108 - البريطانية المصرية لدارة المطاعم ) بابس( شركة سبق قيدها برقم     120367 قيدت فى 

26-04-2018 برقم ايداع    19099 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ادارة وتملك وتشغيل المطاعم الثابتة والكافي شوب والكافيتريات السياحية . اقامة حفلت موسيقية وغنائية وعرض 

منوعات موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية ودي جي ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و VCD/DVD . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .
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117 - مبانى للستثمار العقارى والتعمير ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     54552 قيدت فى 2011-10-19 

شراء  برقم ايداع    19842 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1.

وتقسيم وبيع وتأجير ومبادلة الراضي لحساب الشركة او الغير سواء بحالتها او بعد تجهيزها وما يستلزمه ذلك من 

اعمال المرافق والبنية الساسية او بعد إقامة المنشأت عليها سواء كانت سكنية او تجارية او صناعية او زراعية او 

شراء وبيع وتأجير ومبادلة العقارات لحساب الشركة او الغير   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و  سياحية.  2.

القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

109 - إربن جلوبال إنرجى للطاقة المتجددة Urban Global Energy شركة سبق قيدها برقم     154042 

قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    31709 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة :- تصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على إختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وبيعها .   - مقاولت توريد وتركيب والصيانة المتنقلة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

والصيانة المتنقلة لجهزة نظم مصادر الطاقة .  - لقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح الطاقة الشمسية .  - إقامة 

وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات .  - تقديم الستشارات فى مجال الطاقة المتجددة ) فيماعدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  - إعداد البحاث العلمية .  - 

الشراف على تنفيذ المشروعات .  - القيام بكافة أعمال التصنيع والتجهيز والتعبئة والبيع والتوزيع والتسجيل 

للمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير وإستيراد المواد الخام ومستلزمات التصنيع وتصدير 

منتجات الشركة والقيام بالستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , ويشترط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون .

110 - جولد كيور للمستلزمات الطبية Gold Cure Medical Supplies شركة سبق قيدها برقم     

154531 قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    33435 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو : تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والبيولوجية والمطهرات والمستلزمات الطبية 

والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذية والجهزة التعويضية وتصنيع كل ماسبق 

لدى الغير /التصدير والتوكيلت التجارية /التوريدات العموميةتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

111 - نيوم للصناعات المعدنية )NEOM For Metal Industries ( شركة سبق قيدها برقم     159940 

قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    995 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :ـ  إقامة وتشغيل مصنع لصناعة ألواح الكلدينج المعدنية لتغطية واجهات المباني وتصنيعها وتركيبها 

وفتح منافذ بيع وتجارة الجملة والتجزئه لها .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطه .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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112 - يونيليفر تى للتصنيع ايجيبت 

Unilever Tea Manufacturing Egypt شركة سبق قيدها برقم     165163 قيدت فى 2021-04-18 

برقم ايداع    18415 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :   ـ إقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع و تنقية و خلط و توليف الشاي و تعبئته.  ـ التصنيع و تنقية و خلط و توليف الشاي و تعبئته 

لصالح الغير .  ـ التصنيع و تنقية و خلط و توليف الشاي و تعبئته لدى الغير .  ـ التصدير .  ـ التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  ـ تقديم الستشارات الفنية و الدارية في مجال التجارة و إدارة العمال ) فيما 

عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

27 من قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذية ( .   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

113 - أر أو للنشاءات R O Constructions شركة سبق قيدها برقم     172727 قيدت فى 2021-09-21 

برقم ايداع    44180 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التطوير العقاري 

والزراعي والصناعي . التنمية المتكاملة للمناطق )السياحية . التجارية . الدارية . السكنية . الصناعية( .   

الستثمار العقاري . استصلح واستزراع الرضي البور او الصحراوية ومنها استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري 

بطريقة الغمر . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية(

وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي . اقامة وتشغيل وادارة المدارس فيما ل يتعدي التعليم الثانوي وعدا 

الدولية . انشاء وادارة وتشغيل المراكز التجارية والترفيهية . اقامة وتشغيل وادارة ملهي الطفال . مقاولت عامة 

ورصف طرق وانشاء الكباري واعمال النفاق واعمال الشغال العامة ومحطات الري . مقاولت اعمال التشييد 

والبناء. اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية المياة وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها. اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها 

وذلك دون اخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

114 - فورس فارما Force Pharma شركة سبق قيدها برقم     181609 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع    10523 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /تجارة وتسويق وتوزيع 

المكملت الغذائية /انتاج وتوزيع وتسويق المكملت الغذئية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصةوذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق .

115 - جاست بيكرى  للصناعات الغذائية

JUST BAKERY شركة سبق قيدها برقم     182273 قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    12333 وفى 

تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تصنيع جميع انواع المخبوزات وحلوى من 

عجين .  أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه بكافه أنواعها . تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .
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116 - فايكينج ريفر كروزيس ايجيبت للفنادق العائمة شركة سبق قيدها برقم     53925 قيدت فى 

18-09-2011 برقم ايداع    17227 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

 Antares امتلك وإدارة الفنادق العائمة وإنشاء و إدارة و تشغيل و تسيير الفندق العائم المعروف باسم  أنتارس

القائم بالفعل و السابق الحصول له على ترخيص من الجهات المعنية بإسم أماركو II والرسو به في أي منطقة من 

المناطق السياحية و كذلك إنشاء وإدارة و تشغيل الفنادق بمختلف مستوياتها وعلى الخص إنشاء و إدارة الفنادق 

العائمة و تسييرها و الرسو بها في اي منطقة و على وجه الخصوص بالمناطق الثرية السياحية بالوجه القبلي 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال 

المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على إل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع وإقامة الحفلت العامة والخاصة في المناسبات وإدارة وتشغيل البازارات ومحلت بيع 

العاديات والسلع السياحية ولسيما المحل الكائن على الفندق العائم المعروف باسم أنتارس Antares بسمه تجارية 

) أنتارس  بازار( لمزاوله نشاط بيع العاديات والسلع السياحية و الذهب والفضة )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 وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه 

جزيرة سيناء(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

118 - شيفرون مصر للزيوت ش م م شركة سبق قيدها برقم     74722 قيدت فى 22-06-2014 برقم ايداع    

15254 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . خلط وتصنيع وتعبئة الزيوت 

المعدنية والتخليقية والشحوم وخلط وتصنيع وتخفيف وتعبئة مياه الردياتير القيام بأعمال التجارة في اضافات الوقود 

وكل ما هو مسموح به قانونا . تقديم خدمات التخزين للمنتجات البترولية والزيوت المعدنية والتخليقية والشحوم و 

مياه الردياتير ومبردات الردياتير في المستودعات داخل كافة الموانئ المصرية وتقديم خدمات تموين السفن في 

الموانئ المصرية سواء في المياه القليمية أو أعالي البحار وتقديم خدمات تحاليل الزيوت المعدنية والتخليقية 

والشحوم ومياه الردياتير ومبردات الردياتير سواء لنفسها أو للغير وإصدار الشهادات بنتائج التحاليل وتقديم 

الخدمات اللوجستية والستشارات التجارية وغير التجارية بكافة أنواعها )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على 

حدي . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج وبموافقة الهيئة 

العامة للستثمار. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

119 - بتر اند بارتنرز انتراكتيف Better & Partners Interactive ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     

84979 قيدت فى 28-07-2015 برقم ايداع    21055 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو 1- انشاء وتصميم مواقع النترنت ونشرها على شبكة المعلومات الدولية 2- تصميم وتطوير 

البرمجيات وادخال البيانات على الحسابات بالوسائل اللكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

. 3- انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات - انتاج جميع انواع الفلم 

والمسلسلت والمسرحيات وتوزيعها 5- تنظيم المهرجانات والحفلت الغنائية والموسيقية والعروض المسرحية 

وتقييم المحتوى لجميع المنتجات السمعية والبصرية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية ويشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علة تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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120 - برايم ديستريبيوشن للتجاره شركة سبق قيدها برقم     94821 قيدت فى 27-06-2016 برقم ايداع    

20257 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا 

.  التوريدات العمومية .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية ( .  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .  اقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لجميع وسائل النقل وبالخص محطات شحن الطاقة للسيارات 

الكهربائية .  انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية والستشارات فى مجال السفر والهجرة .

121 - شركة كى تو اس للتجارة العامة والتصدير )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104182 قيدت فى 

03-04-2017 برقم ايداع    12311 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: المقاولت العمومية .   تمهيد ورصف الطرق .  توريدات عمومية والتصدير .   التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .   التخليص الجمركي .   تقديم خدمات أعمال نظافة للمنشآت والمصانع .   الحاق العمالة 

بالداخل .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

122 - البداية للمقاولت العامة والستثمار  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104953 قيدت فى 

27-04-2017 برقم ايداع    15181 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

استزراع الراضي المستصلحة. ) أقل من عشرين الف  المقاولت العامة و المتخصصية و المتكاملة  - -   :

فدان ( . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .  - العربيه رقم 356 لسنة ????   -

التوريدات العمومية    - تأجير الوناش والحفارات والقلبات ) فيما عدا التأجير التمويلي  )  - مسموح به قانونا   -

إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات  النقل البرى للبضائع والشحن )البرى - البحرى - الجوى ( للبضائع  -

اقامة و تشغيل القرى السياحية  والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -

والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و 

الدارة والتسويق السياحي للقرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة  ثقافية  -

اقامه  اقامه وتشغيل المطاعم والكافتيريات الثابته  - بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  -

الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - التخليص  وتشغيل النوادي الرياضية   -

مقاولت اعمال من ) تكييف  خدمات تأجير السيارات بانواعها ) عدا الليموزين والنقل السياحي (   - الجمركي  -

الخدمات البترولية  - تبريد - مصاعد - انظمه امن وسلمة - انظمه المراقبه ( وتشغيلها والصيانه المتنقله لها   -

صيانة معدات الحفر والمضخات  صيانة آبار البترول وتنشيطها   - المساندة لعمليات الحفر والستكشاف  -

حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .   - لعمال المدنية المكملة لعمال  البترولية  -

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج    معالجة السطح من الترسيبات  - الحفر والصيانة   -

امتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها وتجهيزها ومدها  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  -

بالمرافق واعدادها للبناء وبيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات والمباني السكنية والتجارية والدارية وذلك بغرض 

تملكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 وتعديلته في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه , 

ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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123 - اعمل بزنس للتدريب شركة سبق قيدها برقم     118109 قيدت فى 05-03-2018 برقم ايداع    

10691 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنميـة المـوارد البشرية والـتـدريـب عـلـي عـلـوم الحاسب اللي واللغات  اقامة و ادارة مراكز التصالت 

) كول سنتر (  التجارة اللكترونية عبر النترنت  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التدريب في 

مجال العلوم الداريه ) ل ينشي هذا التعديل اى حق للشـركـه في مزاولـة نشاطها إل بعد الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمزاولة النشاط (  التدريب في مجال الدارة  تأليف الكتب في مجال الدارة والطباعة لدي الغير   

مع مراعاة أحكـام القوانين واللوائح والقرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه . ويجوز للشـركـه ان تكون لها مصلحه او نشترك بأي وجـه مـن الـوجـوه مـع الـشـركات وغيرهـا التي 

تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مـصـر او في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيديه

124 - آفانت بيزنس سوليوشن Avant Business Solution شركة سبق قيدها برقم     129801 قيدت فى 

08-01-2019 برقم ايداع    1001 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تأجير وحدات مكتبية في مساحة عمل مشتركة )Co.Working Space( إقامة وتنظيم ورش عمل . التسويق 

اللكتروني . إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية . التسويق العقاري . مع مراعاة احكام القانون و اللوائح و 

القرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة لن تكون لها مصلحة 

او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال مشابهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

125 - سكاي للخدمات البتروليه والغاز Sky Gas شركة سبق قيدها برقم     133175 قيدت فى 

24-03-2019 برقم ايداع    13477 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

• تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :صيانة آبار البترول وتنشيطها /صيانة 

معدات الحفر و المضخات 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 و 

أنابيب النتاج /الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي • إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده 

للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلي مواقع الستخدام من مدن و قري ومناطق تنمية بواسطة الناقلت 

المتخصصة أو النابيب  ول يشمل ذلك نقل البترول.  • تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة و تشغيل و صيانه 

محطات توليد الكهرباء و الطاقة على أختلف مصادرها و شبكات توزيعها و بيعها.  . تجارة الجملة والتجزئة -

أنشطة خارج قانون 72 لسنة  2017 :  التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القنون 120 لسنة 1982 فى 

شأن أعمال الوكالة التجارية (  • التنقيب عن المعادن واستخراج و استغلل خامات المناجم والتعدين  • التوريدات 

العمومية.  /أعمال البتروكيماويات •.ادارة محطات تموين السفن وادارة الوحدات البحرية لتموين السفن المطابقة 

صيانة السفن والمعدات البحرية والمعدات الثقيلة والسيارات / للمواصفات الصناعية والشتراطات البحرية .   

توريد قطع الغيار للمعدات البحرية والمعدات الثقيلة والسيارات /تقديم جميع العمال اللوجيستية المتعلقة بنشاط 

الشركة من نقل وشحن وتفريغ وتداول وتقديم جميع المهمات والخدمات البحرية/ أعمال الوكالة الملحية .  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية  و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

126 - اغري فردي الغذائية AGRIVERDI شركة سبق قيدها برقم     134551 قيدت فى 2019-04-22 

برقم ايداع    18614 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتقشير السمسم ومشتقاته وتصنيع الطحينه والحلوه الطحينيه وزيت السمسم وزيت حبة البركه 

والزيوت الطبيعيه المستخلصه علي البارد .
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127 - كيوت للمنسوجات القطنية شركة سبق قيدها برقم     138798 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

35110 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   تجارة وتوزيع المنسوجات 

القطنية وتصنيعها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فيها  

أو تشتريها أو تلحقها بها, وذلك طبقا  لحكام القانون.

128 - نور هاوس للتجارة شركة سبق قيدها برقم     150370 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    19228 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   •تجاره الملبس الجاهزه  •التوكيلت 

التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم )120( لسنه )1982( في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشيء 

تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه مزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

129 - أرابيك تراينجلARABIC TRIANGLE شركة سبق قيدها برقم     150390 قيدت فى 

30-06-2020 برقم ايداع    19298 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة لعب  وملبس ومستلزمات الطفال   الستيراد والتصدير   

تصنيع الملبس الجاهزة و الدوات المنزلية و الدوات المكتبية و لعب الطفال لدى الغير   تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرهاالتى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تحلقها بها و ذلك طبق لحكام القانون

130 - ميد نوتش الطبية MED NOTCH شركة سبق قيدها برقم     155134 قيدت فى 06-10-2020 برقم 

ايداع    35374 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :انهاء اجراءات 

تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات و المستلزمات و الجهزة الطبية و المحاليل الطبية  

بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و مستحضرات التجميل و 

المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية و الغذئية الطبية و العلف السائلة و البودرات و البرمكسات و 

مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير .  تسويق الدوية البشرية و 

البيطرية و المصال و اللقاحات و المستلزمات و الجهزة الطبية  و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت 

الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب 

الطبية و الغذية الطبية و العلف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و الكيماويات و 

الخامات الدوائية - الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى  شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله التجارية , و لينشىئ  

تأسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من الجهات 

المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - صيانة الجهزة الطبية و تقديم الحلول التـقنـيـة -  

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا /  و التوريدات العمومية - انشاء و ادارة المشاريع الطبية . و 

ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

النشاط .و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقبق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها و تشتريها او تلحقها 

بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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131 - ذا واى للتطوير العمرانى شركة سبق قيدها برقم     169549 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

34649 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :     . التطوير العقاري     . اعداد 

دراسات الجدوي للمشروعات     . المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله     . ادارة المشروعات     . الشراف 

علي تنفيذ المشروعات     . تقسيم الراضي بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء – ماء – 

صرف (     . امتلك الراضي بهدف تقسيمها و تخطيطها و مدها بالمرافق و اعدادها للبناء واقامة المنشات عليها و 

 اقامة المباني و  الوحدات السكنية و التجارية و الدارية و الترفيهية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او  استغللها 

لحسابها او حساب الغير     . تخطيط و اقامة و تنمية المناطق العمرانية و تجهيزها بجميع المرافق    . التجارة العامة 

و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا     .  التوريدات العمومية  . اقامة و تشغيل القري السياحية و الفنادق ) الثابتة ( و 

الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و النشطة  المكملة او  المرتبطة بما ذكر من خدمية و ترفيهية و رياضية و 

تجارية وثقافية    . تخطيط و اقامة و تنمية المناطق العمرانية     .  التوكيلت التجارية    تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية و لينشئ  تاسيس الشركة اي حق  في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة و بما ليخل باحكام  القوانين 

المنظمة لهذا الغرض .    و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة  لممارسة هذه  النشطة .   و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و  ذلك طبقا لحكام القانون   .   

132 - اكسيل للمشروعات التقنية والنظمة الحديثة شركة سبق قيدها برقم     171266 قيدت فى 2021-08-25 

أعمال  برقم ايداع    39266 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه :

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها - أعمال انتاج 

وتطويرالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - انتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - ادخال البيانت علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل 

الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي 

ترخيص من الجهات المعنية وفقا  للقوانين المعمول بها  - انشاء وادارة المناطق التكنولوجيه  والحضانات العلمية  - 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - انشاء وادارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوائر 

اللكترونية - اقامة وتشغيل مطبعة - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية - تدبير وتوريد أجهزة ومعدات نظم 

المعلومات - التسويق وتسويق المنتجات والحلول والنظم  - الوساطة التجارية .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى  شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية .  

ول ينشى تأسيس الشركة اى حق فى مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي لكل نشاط علي حده .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة للممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لهل مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية.

133 - الرؤية المستقبلية للتدريب FUTURE VISION FOR TRAINING شركة سبق قيدها برقم     

175705 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53905 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو:اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية /تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

الماده )27( من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( /اقامة وتشغيل مركز للعداد والتدريب الطبى  تسويق 

الدورات التدريبية الطبية
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134 - تغيير القانون التى تعمل تحت مظلته الشركة من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون  الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     175942 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    54627 وفى تاريخ  

09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اول : انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 . تشغيل وادارة مصانع لتعبئة وتغليف العشاب والبقوليات والمواد الغذائية او تعبئتها وتغليفها بمصانع 

الغير . تشغيل وادارة مصنع لنتاج الدقيق الفاخر 72% و إنتاج النخالة والسمولينا وتشغيل وادارة الممطاحن 

والصوامع للحبوب والحاصلت الزراعية او تصنيعها لدى الغير . تجارة الجملة و تجارة التجزئة  للعشاب 

والبقوليات والمواد الغذائية ومواد البناء والسن والسمنت والحديد والبويات وكافة مواد البناء . إنتاج حيواني 

وداجني وسمكي . ثانيا : انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . التوريدات العمومية وتوزيع 

منتجات الشركة . التصدير . وعلى الشركة اللتزام باعداد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حدى .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون .

135 - لينمارك للمنتجات الغذائية ش.ذ.م.مLinmark For Food Production L.L.C شركة سبق قيدها 

برقم     177446 قيدت فى 08-12-2021 برقم ايداع    59446 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحفظ المواد الغذائية . التعبئة والتغليف وحفظ المواد 

الغذائية . تجاره الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومع مراعاه قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  انشطة خارج قانون 72 : توريد المواد الغذائية . تلتزم 

الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .

136 - ردسى جروب للمشروعات الصناعية شركة سبق قيدها برقم     181099 قيدت فى 10-02-2022 برقم 

ايداع    8365 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة النشاط : اقامة وانشاء وادارة 

وتشغيل المنشأت التعليمية

137 - درجست للمستحضرات الطبيه DRUGEST شركة سبق قيدها برقم     11339 قيدت فى 

03-06-2004 برقم ايداع    3038 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه / لقيام بكافة أعمال التصنيع والتجهيز و التعبئة و التغليف لدي الغير والبيع والتوزيع للدوية 

والمستحضرات الطبية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمطهرات والمواد 

التشخيصية والخامات الدوائية والتصنيع والتجهيزات لدي الغير . والتصدير والتوكيلت التجارية وإنشاء وادارة 

الصيدليات .  مع مراعات أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسه 

هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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181 - كابيتال انفستمنت للستشارات Capital Investment Consultant .Cic شركة سبق قيدها برقم     

138694 قيدت فى 22-08-2019 برقم ايداع    34601 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات المالية والتسويقية والفنية) فيما عدا الستشارات القانونية و الدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة 

التنفيذية ( .   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية   اقامة و تنظيم المعارض 

والموتمرات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (   تاجير مساحات العمل / الستيراد و 

التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   الوساطة التجارية .  ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   اعداد الدراسات القتصادية 

و الهندسية للمشروعات /اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب الموارد 

البشرية   استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(   التسويق   الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات 

الغير حكومية   و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار الترخيص 

الللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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138 - الديار القطريه للستثمار العقاري والسياحى - مصر شركة سبق قيدها برقم     17972 قيدت فى 

05-03-2006 برقم ايداع    2841 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   

1 إقامة وانشاء وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه واستكمال المنشات الخاص بها 

والتوسع فيها.  2 القيام بكافة أعمال السكان التي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري والقيام 

بالستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  3 اقامه 

او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها–اقامه او تشغيل 

وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها – تصميم او انشاء او ادارة 

وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها   4 الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  5 اقامه وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها.  6 اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية      

اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية بالمشروعات – انشاء البنية الساسية الداخلية ومصادر البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   7 تنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية ومناطق خارج الوادي القديم(   أ  تخطيط واقامه المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق 

والخدمات   ب  النشطة الخدمية التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية 

خارج الوادي القديم لمزاوله النشاط داخلها   8 اقامه وتملك وتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية الثابتة.  9 

تنظيم المسابقات والمؤتمرات والمناسبات السياحية والمعارض )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده(  10 الستثمار العقاري بكافة اشكاله وانواعه بما في ذلك شراء وتقسيم الراضي واقامه الفيلت 

والوحدات السكنية والدارية بكافة اشكالها وانواعها والمراكز التجارية وتسويقها بالبيع او اليجار وتمهيد الطرق 

والقيام بكافة اعمال البنية التحتية مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنه 1996 بشأن تملك غير المصرين 

للعقارات وارض الفضاء.   11 إقامة وانشاء وتشغيل فندق سياحي بالقاهرة يضم وحدات واجنحه فندقيه خمس 

نجوم وحمام سباحه ونادي صحي ومحلت تجاريه و صالة افراح و مطاعم و صاله اجتماعات تحت اسم فندق 

سانت ريجس St Regis.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  ل ينشئ هذا التعديل أي حق للشركة في مزاوله 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة.

139 - العربى الفريقى الدولى للتمويل العقارى ش.م.م وفقا لحكام القانون المصرى شركة سبق قيدها برقم     

34182 قيدت فى 14-08-2008 برقم ايداع    17991 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الغاء نشاط الستثمار العقارى

140 - يونيفيجون للستشارات الهندسيه والستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     35403 قيدت فى 

06-11-2008 برقم ايداع    23349 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح كالتالي :الستشارات الهندسية /الستيراد والتصدير /التوكيلت التجارية الداخلية والخارجية/التجارة العامة /

التوريدات العمومية  /توريد وتركيب أنظمة التصالت واللكترونيات وصيانتها /المقاولت العامة/المقاولت 

المتخصصة في مجال اللكترونيات /تقديم الخدمات الدارية واللوجيستية والستشارية وإدارة العمال .  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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141 - باور سوليوشنز Power Solutions شركة سبق قيدها برقم     44728 قيدت فى 18-03-2010 برقم 

ايداع    6004 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / التوريدات الكهربائيه 

والميكانيكيه واعمال التركيبات الكهربائيه والميكانيكيه واعمال المقاولت الكهربائية مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

142 - دي مارك للخدمات العلنية D Mark for media شركة سبق قيدها برقم     45570 قيدت فى 

05-05-2010 برقم ايداع    9640 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1 . 

تنظيم المعارض والمؤتمرات والحتفاليات الوطنية والمعارض التجارية وادارتها وتسويقيها وفعاليتها . 2. الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية . التسويق اللكتروني عبر النترنت . التصوير 

الفوتوغرافي . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

143 - وادى النور للزراعة المتطورة شركة سبق قيدها برقم     56026 قيدت فى 15-01-2012 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: شراء واستصلح واستزراع 

وتنمية الراضي الصحراوية وغير الصحراوية  )أكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان(    اقامة وادارة 

وتشغيل محطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة /اقامة وتشغيل ثلجات حفظ وتبريد 

الحاصلت الزراعية والحضروات والفاكهة/اقامة وادارة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائرالطبيعية  والمربات بجميع 

انواعها.

144 - ساس ايجيبت - SAS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     67898 قيدت فى 01-08-2013 برقم 

ايداع    16955 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة . 

الستيراد والتصدير . التصنيع لدى الغير صناديق وطبالى بلستيكية

145 - شركة ترست بريدج لوجيستيك TRUST BRIDG LOGISTIC شركة سبق قيدها برقم     85960 

قيدت فى 03-09-2015 برقم ايداع    24983 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة .1.  التخليص الجمركى . 2. الشحن البري والبحري والجوي للبضائع .3 . التصدير .4.  تقديم الخدمات  

اللوجستية

146 - شركة روتس للستثمار شركة سبق قيدها برقم     96881 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

27814 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو : المقاولت العامة 

والمتخصصة – التسويق العقارى -  اعمال مقاولت الكهروميكانيكية والتركيبات – اعمال مقاولت الحفر و 

مقاولت الطرق والكباري ومقاولت الصرف الصحي - التجارة العامة - التوريدات العمومية -  تجارة مواد البناء 

و السمنت و الخشاب - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور  - الشحن البرى للبضائع - ادارة المطاعم 

والكافيهات الثابته -  ادارة وتشغيل محطات الخرسانة الجاهزة - تجارة المعدات الثقيلة - تجارة التبريد والتكيف - 

استصلح و تجهيز الراضي  بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراض المستصلحة )

في حدود الف فدان ( ويشرط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

– وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريق الغمر- الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية .    مع 

مراعات احكام القوانين واللوحات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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147 - وندرفل للتجارة Wonderful For Trade Co .L.T.D شركة سبق قيدها برقم     103503 قيدت 

فى 16-03-2017 برقم ايداع    10042 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التصدير . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

commerical gate for realestate  - 148 - تعديل اسم الشركة  هو  سي جي  للخدمات العقارية

services شركة سبق قيدها برقم     104047 قيدت فى 30-03-2017 برقم ايداع    11840 وفى تاريخ  

10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  التسويق العقاري    اعداد دراسات الجدوي وتقديم 

الستشارات لدارة وتشغيل المشروعات    الدارة والتسويق السياحي والتشغيل للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقري السياحية والمكاتب والمباني الدارية والمحلت والمولت التجارية . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

الساريه بشرط استعدا د التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشاط

Flight spot for ticketing serves  149 - فليت سبوت فورتيكتنج سيرفيس اند فرانشيز لستثمارات

and franchise for investments شركة سبق قيدها برقم     106132 قيدت فى 28-05-2017 برقم 

ايداع    19339 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1-التجارة 

اللكترونية عن طريق النترنت . – 2. تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوارق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحتها التنفيذية (. – 3. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . – 4. التوكيلت التجارية 

وحق استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز( القيام باعمال الترجمة . – 5. تنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفالت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة الوساطة في انهاء الجراءات امام 

الجهات غير الحكومية . -6 -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها . 7--اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها . 8- انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة بيانات . 9 -ادخال البيانات 

علي الحسابات وبالوسائل اللكترونية . 10 -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها . 11- 

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 12 - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات . 13 - انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية . 14 - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 15 - انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 16 - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد حصول علي الترخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض , مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط , ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية . 17 - الوساطة التجارية . 18 - تنظيم 

مسابقات لكرة القدم . 19 - انهاء الجراءات امام جميع الجهات الغير حكومية .

153 - مافديت MAFDET شركة سبق قيدها برقم     118906 قيدت فى 19-03-2018 برقم ايداع    

13181 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :-   -إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده   - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.   - المقاولت العامة.  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 التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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157 - ايجى مون للتنمية السياحية Egy Moon شركة سبق قيدها برقم     151836 قيدت فى 2020-08-05 

برقم ايداع    23958 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :-  ادارة 

وتشغيل الوحدات السكنية و الفندقية سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصرأو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

171 - الشركة المصرية للكتان والوبريات ) ايليت ( شركة سبق قيدها برقم     84114 قيدت فى 2015-06-17 

برقم ايداع    17712 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع غزل ونسيج من الكتان 

وكافة منتجات الكتان وتصنيع الفوط والبرانس والملبس الجاهزة والمفروشات المنزلية .

Flight spot for ticketing serves  150 - فليت سبوت فورتيكتنج سيرفيس اند فرانشيز لستثمارات

and franchise for investments شركة سبق قيدها برقم     106132 قيدت فى 28-05-2017 برقم 

ايداع    19339 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1-التجارة 

اللكترونية عن طريق النترنت . – 2. تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوارق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحتها التنفيذية (. – 3. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . – 4. التوكيلت التجارية 

وحق استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز( القيام باعمال الترجمة . – 5. تنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفالت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة الوساطة في انهاء الجراءات امام 

الجهات غير الحكومية . -6 -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها . 7--اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها . 8- انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة بيانات . 9 -ادخال البيانات 

علي الحسابات وبالوسائل اللكترونية . 10 -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها . 11- 

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 12 - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات . 13 - انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية . 14 - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 15 - انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 16 - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد حصول علي الترخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض , مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط , ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية . 17 - الوساطة التجارية . 18 - تنظيم 

مسابقات لكرة القدم . 19 - انهاء الجراءات امام جميع الجهات الغير حكومية .

165 - شركة الفتوح التجارية الدولية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     26293 قيدت فى 07-08-2007 برقم 

ايداع    16356 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : - تجارة عامة / استيراد 

- تصدير جميع المنتجات المصرية مع مراعاة القوانين والشوائح والقرارت السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه با عمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما 

يجوز لها ان تدمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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166 - ايهاف العقارية ش م م شركة سبق قيدها برقم     42327 قيدت فى 17-11-2009 برقم ايداع    

23406 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة إلى:   العمل فى جميع 

مجالت السكان والتطوير العقارى   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة   اقامة وتشغيل 

وادارة المراكز التجارية والدارية والمدن الترفيهية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

167 - جازيل تريد ش م م شركة سبق قيدها برقم     48035 قيدت فى 15-09-2010 برقم ايداع    20250 

وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  1-التجارة العامة فى كل ماهو 

مسموح به قانونا .  2-التوريدات العمومية .  3-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  4- تركيبات شبكات 

وخطوط المواسير .  5-تصنيع وتخزين وتجميع طلمبات )حريق – تكييف – مياه الشرب للمنازل – الصرف 

الصحى – الصناعات الكيماوية ( والتشغيل لدى الغير.  6-المقاولت.  7-تصنيع وتخزين المواسير الصلب 

والطلمبات والتشغيل لدى الغير .  8- تصنيع وتخزين مواسير ضخ الخرسانة – ووصلت صلب لقضبان السكة 

الحديد.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الكيانات السالفة او تشتريها او تلحقها بها والشتراك فى تاسيس الشركات المساهمة.
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151 - افاق التنمية للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم     110958 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع    

39199 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة .  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المواد اللصقة 

بكافة انواعها .  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والمسمار المعدنى .   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة أنواعها .   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة 

أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البويات والدهانات والصباغ والكيماويات بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع للسمدة والمبيدات 

الحشرية والزراعية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات السباكة والدوات الصحية بكافة انواعها .اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و تجهيزات 

المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواعها. اقامة وتشغيل المخابز اللية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج منتجات اللبان . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية و المكرونة و الشعرية 

والعصائر بجميع أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انواعها . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية والمنزلية . أقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل 

واللومنيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت و الدهون النباتية . اقامة 

وتشغيل مصنع لنتاج وتشكيل وصناعة الثاثات الخشبية والصناعات الخشبية بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل ثلجة 

لتبريد وتجميد اللحوم والدواجن . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية . أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

القمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة و الوبريات وأعمال الغزل والنسيج والصباغة . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها. 

اقامة وتشغيل مصنع لجلي و تقطيع و تلميع و صقل الرخام والجرانيت . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير 

المياه بكافة انواعها  واشكالها . اقامة المزارع السمكية . التوريدات العمومية .التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا . تجارة وتوزيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة والوبريات والمواد اللصقة والزجاج والبلور والمنتجات 

الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق والبويات والدهانات والصباغ والكيماويات والمبيدات 

الحشرية والزراعية وأدوات السباكة والدوات الصحية والبلستيك والثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات 

والمنتجات الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية والدوات الكهربائية والمنزلية والمعادن الستيل 

واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار والزيوت و الدهون النباتية و اللحوم و الدواجن المجمدة والسماك وكافة 

المواد الغذائية والعصائر والثلجات والتكييفات و الجهزة الكهربائية و اللكترونية و العلف الحيوانية والقمشة 

والمنسوجات والملبس الجاهزة و الهياكل المعدنية و الجمالونات و الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها 

والبويات والدهانات والصباغ و الكيماويات و الرخام والجرانيت و مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها   مع 

مراعاة أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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152 - النخبه المصريه للصناعه و التجاره شركة سبق قيدها برقم     111105 قيدت فى 24-10-2017 برقم 

ايداع    39674 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة/إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسجة والغزول والخيوط واللياف الصناعية 

وصباغتها والوبريات /استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريق الغمر ) اقل من عشرين الف فدان (/ ) اكثر من 

عشرين الف فدان (  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 التوريدات العمومية/أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج 

والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة /أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المواد اللصقة بكافة انواعها / أقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والمسمار المعدنى /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والبلور والمنتجات 

الزجاجية بكافة أنواعها  / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة أنواعها /اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة أنواعها  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والمنتجات 

الورقية بكافة أنواعها /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات 

والصباغ والكيماويات بكافة انواعها  فيما عدا الخطره /اقامة وتشغيل مصنع للسمدة والمبيدات الحشرية 

والزراعية /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات السباكة والدوات الصحية بكافة انواعها /اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها/ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و تجهيزات المكاتب 

والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواعها/ اقامة وتشغيل المخابز اللية /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج 

منتجات اللبان /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية و المكرونة و الشعرية والعصائر 

بجميع أنواعها/ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انواعها /اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية والمنزلية /أقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل واللومنيوم والهياكل 

المعدنية وقطع الغيار /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت و الدهون النباتية /اقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

وتشكيل وصناعة الثاثات الخشبية والصناعات الخشبية بكافة أنواعها /اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد وتجميد اللحوم 

والدواجن / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية /أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والمنسوجات 

والملبس الجاهزة و الوبريات وأعمال الغزل والنسيج والصباغة/ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و 

الجمالونات /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها/اقامة وتشغيل مصنع لجلي و 

تقطيع و تلميع و صقل الرخام والجرانيت /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها /

اقامة المزارع السمكية /صناعة وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية /التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا /تجارة وتوزيع الغزل والنسيج والقمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة والوبريات 

والصباغة والمواد اللصقة  والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب 

الورق والبويات والدهانات والصباغ والكيماويات والمبيدات الحشرية والزراعية وأدوات السباكة والدوات 

الصحية والبلستيك والثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية 

واللكترونية والدوات الكهربائية والمنزلية والمعادن الستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار و الزيوت 

و الدهون النباتية و اللحوم و الدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية والعصائروالثلجات والتكييفات 

والجهزة الكهربائية و اللكترونية و العلف الحيوانية ومستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية فيما عدا 

الدوية و الهياكل المعدنية و الجمالونات والوانى بكافة انواعها والبويات والدهانات و الرخام والجرانيت و مواسير 

المياه بكافة انواعها  واشكالها .  مع مراعاة أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة مع 

مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطةويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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154 - سيمنتون للتجارة والمقاولت Cementon شركة سبق قيدها برقم     132223 قيدت فى 

03-03-2019 برقم ايداع    10046 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح /المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة السمنت والحديد ومواد البناء. /التوريدات العمومية /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. /إيجار اللت 

والمعدات والسيارات عدا السياحى والليموزين./النقل البرى للبضائع /أستيراد اللت والسيارات لخدمة النشاط.  

وذلك دون الخلء بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  يتم مزاولة نشاط النقل للركاب ) الداخلى – الدولى ( أو البضائع ) الداخلى 

– الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين وأستخراج 

الترخيص اللزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. النقل البرى للركاب أو النقل البرى 

للبضائع والنقل البرى للركاب بأستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للقانون 87 لسنة 2019 ولئحته التنفيذية إل بعد 

النتهاء من إجراءات الحصول على الترخيص اللزم وفقا لحكام القوانين المنظمة لذلك ويتم الرجوع لجهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى وذلك للدراسة والتصنيف والتسجيل بسجل القيد المخصص لمزاولة هذا النشاط تمهيدا  

لستصدار شهادة ترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

155 - هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135431 قيدت فى 2019-05-21 

برقم ايداع    21777 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :أنشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017 : تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم  / اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  /اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية             اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون / استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان 

تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق 

الغمر /اقامة وتشغيل وادارة المدارس والمعاهد والجامعات   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 /اقامة وتشغيل 

مركز خدمة وصيانة السيارات متكامل /انشطة البناء للسكان العائلي والداري والتجاري / اقامة وتشغيل محطة 

خدمة وتموين سيارات /اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريت الثابتة بتقديم كافة انواع المأكولت والتيك اواي 

والوجبات الجاهزة والمشروبات  فيما عدا الكحولية / القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة الحدائق وتجميل الطرق 

والميادين  اللند سكيب مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمارمع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

156 - ال جمال للنقل و الخدمات شركة سبق قيدها برقم     150228 قيدت فى 28-06-2020 برقم ايداع    

18873 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /   1- النقل البري 

للبضائع وخدمات النقل )فيما عدا النقل الجوي( ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من 

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.  2- مقاولت اعمال اللحام.  3- الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

4- 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.
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158 - اى سيرف للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     161852 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    7570 

وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :1/مقاولت انشاء وتركيب محطات 

وشبكات التصالت والمعلومات وتوريد مستلزمتها والصيانة المتنقلة لها 2/تركيب السنترالت واجهزة 

الميكروويف والميكروسيل والصيانة المتنقله لها 3/ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية بعد الحصول علي تراخيص الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون   

ادارة وتشغيل وصيانة نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات 

النترنت بعد الحصول علي الجهات المعينة وفقا للقوانين المعمول بها 4/المقاولت المتكاملة في مجال التصالت 

ومقاولت العمال الكهروميكانيكية 5/مقاولت المباني المتكاملة 6/المقاولت العامة7/التوريدات العمومية8/

توريد الطلمبات والصمامات وتوريد الغليات و توريد المبادلت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 9/

الحرارية وتوريد اجهزة فصل المواد 10/ توريد اجهزة حقن السوائل واجهزة ازالة الروائح وتوريد اجهزة تنقية 

الغاز11/توريد اجهزة الخلطات الميكانيكية والثابتة وتوريد المولدات الكهربائية 12/توريد ضواغط الهواء وتوريد 

المحركات الكهربائية   مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها .وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

159 - اكسيرا جروب للمقاولت Iqsera Group شركة سبق قيدها برقم     162688 قيدت فى 

03-03-2021 برقم ايداع    10188 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  المقاولت العامة – مقاولت اعمال التشييد والبناء ومقاولت رصف الطرق – مقاولت تجهيز وصيانه الملعب 

الرياضية – اعمال التشطيبات والديكور – اعداد التصميمات الهندسية- تصميم او انشاء او إدارة أو تشغيل أو 

استغلل أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج – التوريدات العمومية – التسويق 

العقاري – النقل البري للبضائع ونقل الخردة الغير خطرة  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي – التصدير.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ات تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

168 - كريم قاسم عبدالرحيم قطب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51459 قيدت فى 21-04-2011 برقم 

ايداع    6565 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :  اقامه وتشغيل يخت 

سفارى والنشطه المرتبطه والمكمله لها/ التسويق اللكترونى والستشارات الماليه وخدمات الداره وتطوير 

العمال مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها .

169 - ماى ديزاين MY DESIGN شركة سبق قيدها برقم     71737 قيدت فى 16-02-2014 برقم ايداع    

3820 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •المقاولت المتخصصة .  •القيام بكافة أعمال 

الديكورات والتشطيبات .  •تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية .   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .
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170 - أي - كيو زوون للتجارة شركة سبق قيدها برقم     74846 قيدت فى 25-06-2014 برقم ايداع    

15808 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع لكل 

ماهو مسموح به قانونا / تجارة مواد البناء / التصدير / اقامة مصنع لتصنيع البواب والشبابيك المعدنية والخشبية 

ومستلزمات الديكور وتجميع اللوحات المعدنية الكهربائية / ادارة المطاعم والكافيهات

160 - . تريبولى للستشارات التسويقية Tripoli شركة سبق قيدها برقم     175195 قيدت فى 2021-11-03 

برقم ايداع    52115 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   . الستيراد 

والتصدير .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  . 

التوريدات العمومية .  . إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية .  . إدارة المدارس والجامعات .  .إدارة وتشغيل 

المطاعم والكافيتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أو أى .  .أقامة وتشغيل مراكز اللعاب المائية ) أكوا سنتر ( .  .أقامة وتشغيل المؤتمرات والندوات .  . إقامة 

وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .  . تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس - تصوير - 

تليفون - كتابة كمبيوتر ( .  . تقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والستشارات 

التسويقية والتأمينية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية (.  .إدارة المشروعات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

162 - مارينا سبورتس Marina Sports شركة سبق قيدها برقم     191323 قيدت فى 05-09-2018 برقم 

ايداع    2151 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ـ خدمات المجال الرياضى وتشمل الداره 

او التسويق او التشغيل او اداره اللعاب الرياضيه او انشاء النديه الخاصة او الكاديميات او النديه الصحية او 

مراكز اللياقه البدنية  ــ الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص 

بها.     ــادارة وتملك وتشغيل مراكز الغوص والوحدات البحرية والمراكب واللنشات والرياضات المائية والكوا 

تملك وادارة وايجار المطاعم  سنتر.  ــ النشطة والرياضات البحرية       ــ المقاولت العامة والتصدير  -

والكافيهات )مطعم بلو بيتش(  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

163 - شركه رواج للستثمار والتنميه ش م م شركة سبق قيدها برقم     17910 قيدت فى 27-02-2006 برقم 

ايداع    2538 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة - 1- التجاره والتصدير 

والتوزيع والتوكيلت التجاريه والتجاره العامه   2- المقاولت العموميه والمتخصصه  3- الستثمار العقاري  4-

إقامة وتشغيل المصنع لتصنيع السفنج الصناعي والمراتب ومستلزماتها وشاسيهاتها
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164 - انترناشيونال ديوتى فرى تريدنج اند ايجانس بنظام المناطق الحره الخاصه شركة سبق قيدها برقم     

24690 قيدت فى 21-05-2007 برقم ايداع    6560 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركه ليصبح:- استيراد وشراء وبيع كافه البضائع المتعلقه بنشاط السواق الحره من خلل منافذ البيع 

الخاصه بالمشروع داخل الدائره الجمركيه وكذا شركات السواق الحره المعفاه والتصدير  المباشر لبضائع السواق 

-القيام باعمال التوريدات البحريه للسفن وتموين الطائرات بكافه احتياجاتها من  الحره الى خارج البلد .  -

 - المنتجات التى ستقوم الشركه باستيرادها وذلك من خلل مواقع الشركه الموجوده داخل الدوائر الجمركيه   -

نشاط تجاره الترانزيت وذلك عن طريق استيراد بضائع من خارج البلد لصالح بعض الدول الخرى بشرط ان 

تكون البضائع محدده الوجهه النهائيه لها مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه  التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   -

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه

161 - ايزكو للتجارة والمقاولت ISCO for Trading and Contracting شركة سبق قيدها برقم     

178294 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    62367 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط 

التجارة العامة بالجمله والتجزئة فيما  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   • ليصبح غرض الشركة :- هو  •

تلتزم الشركة  باحكام القانون رقم 121  الستيراد والتصدير   • التوريدات العمومية   • هو مسموح به قانونا   •

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   •

مقاولت العمال الكهروميكانيكية  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   • التسويق اللكتروني   •

توريد وتركيب والصيانة لجهزة محطات وشبكات المياة  واللكترونية للمنشآت والمصانع والمباني العامة  •

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة  والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة   •

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   

اعمال  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   • •

تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  •

ادخال البيانات علي الحاسبات  انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   •

انتاج وتطوير النظم  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   • وبالوسائل اللكترونية   •

تنفيذ وادارة  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   • المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  •

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق  التصالت وخدمات النترنت   • شبكات نقل وتداول البيانات   •

اقامة شبكات نقل الصوت والصورة  الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   •

اقامة وادارة وتشغيل  والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعينة   •

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية  الجهات المعنية وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون   •

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة مع مراعاة قرار وزير 

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل  الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003   •

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات  تكنولوجيا المعلومات   •

النشطة المتعلقة  بتحويل  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   • والتصالت وتطويرها   •

المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي 

توريد المفروشات والمنسوجات والقمشة والملبس الجاهزة واليونيفورم  توريدات المواد الغذائية   • والفني   •

)مع  توريد وتركيب الجهزة الكهربائية واللكترونية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها   • والمهمات الخاصة   •

توريد وتركيب اعمال التيار الخفيف  • مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 (    •

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والقمشة والمفروشات والمنسوجات   •

تجارة قطن الزهر والشعر والمخلفات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات  لتصنيع الملبس الجاهزة   •

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن  تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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360 - أحمد محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     181055 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

8162 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : توريد خامات ومشتقات الحديد 

والصلب المستخدم في التصنيع بمختلف انواعه ومقاساته وحديد التسليح والسمنت . توريد مواد البناء . تجارة 

مستلزمات النتاج والمعدات وقطع الغيار . النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق 

السكك الحديدية . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق التالية والمجتمعات العمرانية الجديدة . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها .

172 - الخير والبركة للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     103007 قيدت فى 06-03-2017 برقم 

ايداع    8352 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع  الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة.  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المواد 

اللصقة بكافة انواعها .  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والمسمار المعدنى .   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والمنتجات 

الجلدية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ والكيماويات بكافة انواعها فيما عدا الخطره.  اقامة وتشغيل مصنع 

للسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات السباكة والدوات الصحية بكافة 

انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث و تجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل المخابز اللية .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج منتجات اللبان .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات 

الغذائية و المكرونة و الشعرية والعصائر بجميع أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

واللكترونية بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية والمنزلية .  أقامة وتشغيل مصنع 

لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل واللومنيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتكرير الزيوت و الدهون النباتية .  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتشكيل وصناعة الثاثات الخشبية والصناعات 

الخشبية بكافة أنواعها .  اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد وتجميد اللحوم والدواجن .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف الحيوانية .  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة و الوبريات وأعمال 

الغزل والنسيج والصباغة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل مصنع لجلي و تقطيع و تلميع و صقل الرخام 

والجرانيت .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها .  اقامة المزارع السمكية .  

التوريدات العمومية .    صناعة وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية .  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .     تجارة وتوزيع الغزل والنسيج والقمشة والمنسوجات الملبس 

الجاهزة والوبريات والمواد اللصقة والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق 

ولب الورق والبويات والدهانات والصباغ والكيماويات والمبيدات الحشرية والزراعية وأدوات السباكة والدوات 

الصحية والبلستيك والثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية 

واللكترونية والدوات الكهربائية والمعادن الستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار والزيوت و الدهون 

النباتية و اللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية والعصائر والثلجات والتكييفات و الجهزة 

الكهربائية واللكترونية وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية و العلف الحيوانية و 

الهياكل المعدنية و الجمالونات والواني والدوات المنزلية بكافة و الرخام والجرانيت و مواسير المياه بكافة انواعها  

واشكالها .   مع مراعاة أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .  مع مراعاة أحكام القوانين 

و اللوائح و القرارات السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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173 - نبع الخير للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     103011 قيدت فى 06-03-2017 برقم ايداع    

أقامة وتشغيل مصنع  غرض الشركة هو :-  " 8356 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "

أقامة  لتصنيع الفوط والبشاكير والمفروشات والغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة.  "

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والمسمار  وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المواد اللصقة بكافة انواعها .  "

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة أنواعها .  " المعدنى .   "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة أنواعها .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة أنواعها .  " والمنتجات الكرتونية بكافة أنواعها .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق .  "

اقامة وتشغيل مصنع للسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية .  " والكيماويات بكافة انواعها فيما عدا الخطره.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات السباكة والدوات الصحية بكافة انواعها .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و تجهيزات المكاتب  البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل المخابز اللية .  " والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواعها.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية و المكرونة و الشعرية  وانتاج منتجات اللبان .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انواعها .  " والعصائر بجميع أنواعها .  "

أقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية والمنزلية .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت و الدهون  والستيل واللومنيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار .  "

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتشكيل وصناعة الثاثات الخشبية والصناعات الخشبية بكافة أنواعها .  " النباتية .  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية .  " اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد وتجميد اللحوم والدواجن .  "

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة و الوبريات وأعمال الغزل والنسيج 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات .  " والصباغة.  "

اقامة وتشغيل مصنع لجلي و تقطيع و تلميع و صقل الرخام  الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها.  "

اقامة المزارع السمكية .   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها .  " والجرانيت .  "

التوريدات العمومية .  "  صناعة وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية .  " "

- تجارة وتوزيع الفوط والبشاكير والمفروشات الغزل  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  "

والنسيج والقمشة والمنسوجات الملبس الجاهزة والوبريات والمواد اللصقة والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية 

والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق والبويات والدهانات والصباغ والكيماويات والمبيدات الحشرية 

والزراعية وأدوات السباكة والدوات الصحية والبلستيك والثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات 

الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية والدوات الكهربائية والمعادن الستيل واللمونيوم والهياكل 

المعدنية وقطع الغيار والزيوت و الدهون النباتية و اللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية 

والعصائر والثلجات والتكييفات و الجهزة الكهربائية واللكترونية وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية فيما عدا الدوية و العلف الحيوانية و الهياكل المعدنية و الجمالونات والواني والدوات المنزلية بكافة و 

مع مراعاة أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي  الرخام والجرانيت و مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها .  "

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط أستصدار  مستقل لكل نشاط علي حدة .  "

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  "

الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

174 - مايتى فودز للتجارة العامه و التوزيع Mighty Foods شركة سبق قيدها برقم     115125 قيدت فى 

02-01-2018 برقم ايداع    391 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والستيراد
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175 - اتش ام تي للصناعة HMT FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     117990 قيدت فى 

04-03-2018 برقم ايداع    1056 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه و البلستكيه .  " "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت وأكياس  وما شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه أنواعها .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك .  " وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الوميتال  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتقطيع وشطف وحفر و صنفره  باب و شباك و قواطيع و برور  واجهات .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية  الزجاج و المرايات بأنواعهم .   "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن   و الواني والحلل من اللومنيوم .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات  الورق والصناديق الكرتونية .  "

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث .  " والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة .  "

إقامة  وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة .  "

إقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار .  "

التطوير العقاري  مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان والقشطة     "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والطبيه و الترفيهية و  الستثمار العقارى .  " "  .

إقامة و إدارة وتشغيل مدن الملهى الترفيهيه و دور  والكومباوندات )عمارات - فيلت ( و بيعها أو تشغيلها   "

العرض السينمائى و اداره المطاعم و الكافيتريات الثابته و التيك اواى المتنقله و الملعب و النوادى و الحدائه و 

إقامة وتشغيل دور  اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة .  " المسطحات الخضراء .  "

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى  الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني   "

تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و 

المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

361 - الو ايجيبت للستثمار الصناعي Aluegypt Industrial Investments شركة سبق قيدها برقم     

186730 قيدت فى 17-05-2022 برقم ايداع    29263 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وقطاعات اللومنيوم  • ليصبح تعديل غرض الشركة هو /   •

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  • المقاولت العامة  •

والكافتريات وتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي.  وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدام التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شليهة بأعمالها 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.

376 - العربيه للنتاج والتوزيع السينمائى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     136144 قيدت فى 2000-07-24 

برقم ايداع    8766 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / النشاط الشامل 

للسينما ويشمل ذلك اقامة واستجار وادارة وتشغيل دور العرض السينمائي و الستديوهات ومعامل النتاج بكافة 

انواعها وكذلك انتاج وعرض وتوزيع الفلم والشرائط الممغنطة واللكترونية المرئية والضوئية بكافة انواعها 

وإدارة وتشغيل الكافتيريات الملحقة بدور العرض السينمائي وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .
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176 - تي ام سي جروب للصناعة TMC GROUP FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     

118059 قيدت فى 05-03-2018 برقم ايداع    10537 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط 

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه و البلستكيه .  " ليصبح غرض الشركه هو :   "

إقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه أنواعها .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط  مصنع لتصنيع رولت وأكياس وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية .  "

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن .  " ذاتيه اللصق من البلستيك .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتقطيع  لتصنيع منتجات الوميتال باب و شباك و قواطيع و برور  واجهات .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل  وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات بأنواعهم .   "

القطاعات الهندسية والمعدنية والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن   و الواني والحلل من اللومنيوم .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والصناديق الكرتونية .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل  الخشاب والثاث .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط  والنسيج والصباغة .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان  والحجار .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية  الستثمار العقارى .  " التطوير العقاري .  " والقشطة     "

إقامة و إدارة وتشغيل  والسكنية والطبيه و الترفيهية و والكومباوندات )عمارات - فيلت ( و بيعها أو تشغيلها   "

مدن الملهى الترفيهيه و دور العرض السينمائى و اداره المطاعم و الكافيتريات الثابته و التيك اواى المتنقله و 

اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات  الملعب و النوادى و الحدائه و المسطحات الخضراء .  "

استصلح و تجهيز  إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني   " المتكاملة .  "

الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين 

أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل لكل نشاط على حدا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي يزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

386 - تعديل اسم الشركة :  شركة المعادي للعيادات النفسية شركة سبق قيدها برقم     8342 قيدت فى 

تعديل غرض  20-03-2002 برقم ايداع    1402 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

علج المراض العصبية والنفسية من خلل سلسلة عيادات منتشرة في جميع انحاء الجمهورية فيما  الشركة :   -

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  عدا منطقة شبهة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .  -

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   -

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

390 - شركة دباس ايجيبت Debbas Egypt LLC ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     49847 قيدت فى 

30-12-2010 برقم ايداع    28700 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الوكالت التجارية والستيراد والتصدير والمقاولت العمومية والتوزيع والتجارة بصفة عامة وتصنيع وتجميع وبيع 

وتوريد وتركيب وأختبار كافة أجهزة النارة وجميع مكوناتها من مختلف النواع والقياسات وبيع سائر الدوات 

والتجهيزات الكهربائية من لوحات كهربائية والقطع والمعدات واللت والمستلزمات الكهربائية من جميع النواع 

وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لكل ما سبق مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية
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177 - أيه ام جى للصناعة AMG for industry شركة سبق قيدها برقم     121483 قيدت فى 

24-05-2018 برقم ايداع    23301 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه و البلستكيه .  " "   :

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت وأكياس  اليد وما شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه أنواعها .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك .  " وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الوميتال  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتقطيع وشطف وحفر و صنفره  باب و شباك و قواطيع و برور  واجهات .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية  الزجاج و المرايات بأنواعهم .   "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن   و الواني والحلل من اللومنيوم .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات  الورق والصناديق الكرتونية .  "

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث .  " والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة .  "

إقامة  وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة .  "

إقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار .  "

التطوير العقاري  مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان والقشطة     "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والطبيه و الترفيهية و  الستثمار العقارى .  " "  .

إقامة و إدارة وتشغيل مدن الملهى الترفيهيه و دور  والكومباوندات )عمارات - فيلت ( و بيعها أو تشغيلها   "

العرض السينمائى و اداره المطاعم و الكافيتريات الثابته و التيك اواى المتنقله و الملعب و النوادى و الحدائه و 

إقامة وتشغيل دور  اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة .  " المسطحات الخضراء .  "

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى  الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني   "

تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و 

المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

405 - اليو وان جروب شركة سبق قيدها برقم     153343 قيدت فى 06-09-2020 برقم ايداع    29265 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / التصنيع لدي الغير / التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلي الخص تجاره العطوور ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه 

ومنتجات النظافه والعنايه المنزليه والشخصيه / التصدير  / التوريدات العموميه . /  توريد وتركيب الوميتال /  

تصنيع قطاعات الومنيوم و PVC  و زجاج  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

406 - محمد عصام احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     160939 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    

4349 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه :الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017   تسويق اليكترونى  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
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178 - تى ام جى المصرية للصناعة TMG EL masrya for industry شركة سبق قيدها برقم     

121484 قيدت فى 24-05-2018 برقم ايداع    23302 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط 

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه و البلستكيه .  " ليصبح غرض الشركه هو :   "

إقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه أنواعها .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط  مصنع لتصنيع رولت وأكياس وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية .  "

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن .  " ذاتيه اللصق من البلستيك .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتقطيع  لتصنيع منتجات الوميتال باب و شباك و قواطيع و برور  واجهات .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل  وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات بأنواعهم .   "

القطاعات الهندسية والمعدنية والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن   و الواني والحلل من اللومنيوم .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والصناديق الكرتونية .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل  الخشاب والثاث .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط  والنسيج والصباغة .  "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان  والحجار .  "

إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية  الستثمار العقارى .  " التطوير العقاري .  " والقشطة     "

إقامة و إدارة وتشغيل  والسكنية والطبيه و الترفيهية و والكومباوندات )عمارات - فيلت ( و بيعها أو تشغيلها   "

مدن الملهى الترفيهيه و دور العرض السينمائى و اداره المطاعم و الكافيتريات الثابته و التيك اواى المتنقله و 

اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات  الملعب و النوادى و الحدائه و المسطحات الخضراء .  "

استصلح و تجهيز  إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني   " المتكاملة .  "

الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين 

أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني .  بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل لكل نشاط على حدا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي يزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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179 - المنوفية سبورت للتسويق الرياضي شركة سبق قيدها برقم     128821 قيدت فى 13-12-2018 برقم 

ايداع    53189 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /  جميع الخدمات 

التى تقدم من خلل المجال الرياضى سواء كان ذلك فى صورة الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب 

الرياضية أو إدارة الندية الخاصة أو الكاديميات الرياضية أو مراكز اللياقة البدنية  استقدام واستضافة اللعبين 

الجانب من الخارج لتسويقهم فى الندية المصرية أو فى الخارج  تسويق اللعبين بالداخل تسويق المدربين بالداخل 

استقدام واستضافة المدربين الجانب لتسويقهم فى الندية المصرية والمنتخبات الوطنية أو فى الخارج استقدام 

واستضافة المعسكرات الرياصية للعبين والفرق والمنتخبات الوطنية والكاديميات الرياضية الجنبية فى مصر أو 

فى الخارج استقدام واستضافة المدربين الجانب للمشاركة فى الدورات التدريبية للمدربين التى تنظمها الشركة 

بالتعاون مع الجهات الرياضية المختصة فى مصر أو فى الخارج  استقدام واستضافة اللعبين الجانب والفرق 

والمنتخبات الوطنية والكاديميات الرياضية الجنبية للمشاركة فى المهرجانات والبطولت التى تنظمها الشركة 

بالتعاون مع الجهات الرياضية المختصة فى مصر أو فى الخارج  تدريب وتعليم جميع اللعاب الرياضية المختلفة 

فى مصر أو فى الخارج الشتراك فى جميع عضويات ومسابقات التحادات الرياضية المختلفة فى مصر أو فى 

الخارج التأهيل للكليات والمعاهد العسكرية والكليات ومعاهد الشرطة وكليات التربية الرياضية فى مصر بيع 

وتسويق جميع تذاكر المباريات للفرق والمنتخبات الوطنية والكاديميات الرياضية فى مصر بيع وتسويق الملبس 

والمنتجات الرياضية فى جميع أنحاء العالم إدارة وتنظيم الختبارات الرياضية للعبين والفرق والمنتخبات الوطنية 

والكاديميات الرياضية فى مصر أو فى الخارج ابرام جميع بروتوكولت التعاون والتفاقيات المحلية والدولية مع 

المدربين والندية والمنتخبات الوطنية والكاديميات الرياضية والشركات الرياضية فى مصر أو فى الخارج بيع 

وتجهيز وصيانة جميع الملعب الرياضية والنجيل الصناعى وأعمدة النارة ومستلزماتها إدارة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة المحلية والدولية فى مصر أو فى الخارج) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده (.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

180 - البروج أفريكا كريست للستثمار Africa Crest For Investment -AL Bouroug شركة سبق 

قيدها برقم     132895 قيدت فى 17-03-2019 برقم ايداع    12446 وفى تاريخ  11-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركه هو : استثمار في مجال التعليم عن طريق انشاء وادارة المدارس الخاصة 

بكافة انواعها في مراحل التعليم قبل الجامعي

Royal City For Cement  -    182 - إسم الشركة :-  رويال سيتى للمنتجات السمنتية ومواد البناء

Products & Building Materials شركة سبق قيدها برقم     140165 قيدت فى 25-09-2019 برقم 

ايداع    40225 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :  تشغيل 

وإقامة محطات متنقلة  لتصنيع وتجهيز الخرسانة الجاهزة   - إستصلح 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 الغمرفيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم356 لسنة2008  

- التوريدات العمومية وتوريد الخرسانة الجاهزة   - التصدير  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيره 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونهاعلي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج  فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  وتبلغ نسبة المشاركة المصرية %100
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183 - عرب سيكيورتى جروب للنظمة المنية  ARAB SECURITY GROUP شركة سبق قيدها برقم     

140482 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    41283 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل غرض الشركه / وغرضها توريد وتركيب كاميرات المراقبه الداخليه واجهزه النذارضد الحريق 

واجهزه النذارضد السرقه والبوابات اللكترونيه واجهزه البصمه والمقاولت عامه وحكوميه وكافه انواع 

المقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العمالة , مع مراعاه ما ورد بقرار وزاره الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003 وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه بان تشترك باى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحيق غرضها فى مصراوفى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

184 - ام جى ام لدارة المطاعم M J M شركة سبق قيدها برقم     140694 قيدت فى 09-10-2019 برقم 

ايداع    42217 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابته والكافتيربات السياحية وغير السياحية /اقامة وتشغيل وادارة السوبر ماركت /التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية

185 - جلوبال فينتشرز للستثمار العقارى    GLOBAL VENTURES FOR REAL ESTATE شركة 

سبق قيدها برقم     143517 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    52368 وفى تاريخ  11-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار والتسويق العقارى وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 

من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القوانين

186 - نيفيديا اليطاليه للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     144670 قيدت فى 01-01-2020 برقم 

ايداع    43 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات الهندسية ) 

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواز وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون رأس المال ولئحته التنفيذية ( .المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . التسويق و التطوير 

التوريدات العمومية . ادارة وتشغيل الوحدات التجارية والدارية . الوساطة في  العقاري .  ادارة المشروعات .

أنهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية . التسويق اللكتروني عبر النترنت . اقامة وتشغيل محطات 

تموين وخدمة السيارات . اقامة وتشغيل مصنع لحرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسه هذه النشطة .  ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

187 - اليطالية للطباعة وتصنيع العلب الكرتون شركة سبق قيدها برقم     145614 قيدت فى 2020-01-20 

برقم ايداع    2885 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل ق 72:  

اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة الكتب والمجلت والجرائد والكياس الورقيه   اقامة وتشغيل مصنع لصناعة العلب 

الكرتون    انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات     نشاط خارج ق 72:  

توريد المعدات واللت ومستلزمات النتاج من المواد الخام الخاصه بالشركه   للطباعه لدي الغير   التصدير   

الطباعة لدي الغير   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمال 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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188 - ذا لودج ثلثمائة وخمسة وستون للتسويق العقاري 

THE LODGE 365 شركة سبق قيدها برقم     158484 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    47109 

وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  / التوريدات العمومية / الستثمار العقاري / التسويق العقاري وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون

189 - الشعب للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     169382 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    33982 

وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  التوريدات العمومية . الستيراد 

والتصدير. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس 

الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تجارة الدوية ومستلزماتها -تجارة وتوريد 

المستلزمات الطبية . المقاولت العامة . التصنيع لدى الغير . اداره وتأجير الكافيهات والمطاعم والتأجير للغير . 

تجاره وتوريد المواد الغذائية.

Innotech for sale, trade , and supply of   190 - اينوتيك لبيع وتجارة وتوريد المستلزمات الطبية

medical supplies شركة سبق قيدها برقم     182838 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    14638 

وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل  غرض الشركة هو/   بيع وتجارة وتوريد 

المستلزمات الطبية وأجهزة طبية ومستحضرات تجميلية ومكملت غذائية واستشارات تسويقية. وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون . ول ينشا عن هذا التعديل اى حق للشركة فى ممارسه غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة .

310 - اي ام بي جي إيجيبت EMPG Egypt شركة سبق قيدها برقم     94972 قيدت فى 2016-07-04 

برقم ايداع    20876 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة فى 

كل ما يسمح به القانون والعلن بجميع الوسائل عبر النترنت وتقديم الستشارات التسويقية والتجارة اللكترونية 

عبر النترنت فقط فى جمهورية مصر العربية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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191 - شركه صيدليات المجد شركة سبق قيدها برقم     88101 قيدت فى 23-11-2015 برقم ايداع    

33449 وفى تاريخ  13-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تأجير وإدارة الصيدليات 

للنفس والغير.  2 /تطوير نظم إداره الصيدليات .  3  /تجارة وتوزيع وبيع وتخزين الدوي ومستحضرات التجميل 

والجهزة الطبيه ومستلزماتها 4/  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 5/التوريدات العموميه 6/تعبئه وتصنيع 

الدوية والعشاب الطبيه والمستحضرات الصيدلنيه ومستحضرات التجميل والمنظفات والمخصبات الزراعيه 

والسمده لدى الغير 7/ التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 8/ القيام بإنهاء إجراءات تسجيل الدويه 

والمستحضرات الطبيه 9/ إعداد البحاث العلميه فى مجال الدوية 10/ تقديم الستشارات الفنيه والتسويقيه )فيما 

عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات النتعلقه بالتقييم بمناسبة 

زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال 

الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه(.11/مركز لعداد وتنميه 

الموارد البشريه 12/إداره المشروعات )فيما عدا الداره الفندقيه(تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

192 - ستو أنا موضه – SITW ANA  MODA شركة سبق قيدها برقم     153293 قيدت فى 

03-09-2020 برقم ايداع    28993 وفى تاريخ  13-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو•توكيلت تجارية •التجارة العامة والتوزيع  و والتوريدات  والبيع جمله وتجزئه فيما هو مسموح به قانونا 

التوريدات العمومية وعلى الخص وتجارة الملبس الجاهزة والكسوارات والمنتجات الجلديه والغزل بانواعة 

وتصنع لدى الغيروذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

193 - ركاز للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم     168441 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    

30941 وفى تاريخ  13-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / تقديم الستشارات )فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (-إدارة المشروعات-أعمال 

صيانة المبانى-التسويق اللكترونى عبر النترنت-التسويق العقارى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

196 - عاطف على امين الشامى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     61095 قيدت فى 10-10-2012 برقم 

ايداع    21033 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / تصنيع جميع 

المستلزمات الطبية, خاصة المتعلقة بجراحة العظام والعمود الفقري والجراحة العامة والمناظير ودوالي المريء 

والتخدير من خامات ومنتجات نصف مصنعه -اجراء العمليات الصناعيه على بعض العدد واللت والدوات 

اللزمه لتركيب المستلزمات الطبيه لتتناسب مع منتجات الشركة لتصديرها مع منتجات الشركة او تصديرها 

منفرده.وذلك مع مراعاة ربط رسم الهيئه ) فئة التخزين ( على فاتورة الموارد بالنسبه للصناف تامة الصنع 

ونصف مصنعه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركاء الحصول على كافة 

التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها واضافه نشاط  التصنيع  للغير ولدي للغير الي النشاط الصلى  دون الضافه 

لقرار المزاوله .
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194 - شركه السعيد للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     10694 قيدت فى 01-01-2004 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1. تجاره و توزيع السمدة الكيماوية 

والمخصبات الزراعية ومبيدات الفات الزراعية وبذور التقاوي ومستلزمات ومعدات النتاج الزراعى0  2. 

للشركة فى سبيل تحقيق غرضها الحق فى شراء أو استئجار المخازن والستيراد والتصدير والحصول على 

التوكيلت التجارية وفتح التوكيلت للغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية. 3. استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع0 واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس 

الرى بطرق الغمر 0 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمورية رقم 256 لسنة 2008 . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تأول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج 

, كما يجوز لها أن تندمج ى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

197 - هاسيندا تورز شركة سبق قيدها برقم     88068 قيدت فى 22-11-2015 برقم ايداع    33303 وفى 

تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة -سياحة عامة فقرة )أ( .1-  تشغيل وسائل النقل 

البرية لنقل السائحين بالتوبيسات والليموزين وتشغيل وسائل النقل البحرية  لنقل السائحين )القائمة بالفعل  والسابق 

الحصول لها على تراخيص ( .2- تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها  وفقا لبرامج 

معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل و اقامة وما يلحق بها من خدمات والوكالة عن شركات الطيران فيما عدا النقل 

الجوى .3- بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة 

عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى فيما عدا النقل الجوى .وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 

1977 وتعديلتة واخرها القانون رقم 125 لسنة 82 ولئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 

2009  ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

198 - بتروسولت ليمتد شركة سبق قيدها برقم     93004 قيدت فى 26-04-2016 برقم ايداع    13714 وفى 

تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - تجفيف وطحن وتعبئة ملح الطعام- التوريدات العمومية - 

التصدير والتوكيلت التجارية

300 - شركه جماعه تصميم المجتمعات عبد الحليم شركة سبق قيدها برقم     10290 قيدت فى 2003-09-09 

برقم ايداع    5507 وفى تاريخ  20-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   الستشارات 

الهندسية واعمال التنمية العمرانية بكافة أنواعها الشراف على تنفيذ العمال الهندسية واعمال التنمية العمرانية 

بكافة أنواعها /تجهيز الرسومات التنفيذية ورسومات التشغيل للعمال الهندسية واعمال التنمية العمرانية بكافة 

انواعها /تطوير وتصميم نماذج لتنفيذ العمال الهندسية واعمال التنمية العمرانية /تنظيم وإقامة المعارض 

والحتفالت والمؤتمرات المتخصصة في المجالت الهندسية ومجالت / التنمية العمرانية المختلفة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على هدة اعداد وتنفيذ المناهج التدريبية في المجالت الهندسية ومجالت التنمية 

العمرانية المختلفة .

301 - كلودى -راك ايجيبت KLUDI-RAK EGYPT شركة سبق قيدها برقم     149604 قيدت فى 

10-06-2020 برقم ايداع    16804 وفى تاريخ  20-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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195 - خاضعه لحكام القانون رقم 72 لسنه 2017 . وخروج من مظلة ق 159 لســـنه 1981 شركة سبق قيدها 

برقم     52653 قيدت فى 29-06-2011 برقم ايداع    11633 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تصميم و انشاء او انتاج او ادارة و تشغيل و صيانة محطات توليد الكهرباء و الطاقة على 

اختلف مصادرها و شبكات توزيعها و بيعها . توريد و تركيب و تشغيل و صيانة و ربط انظمة الخليا الشمسية 

المرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة . انتاج الطاقة المتجددة من الرياح و الشمس و المياه . تصميم او انشاء او ادارة 

و تشغيل و صيانة محطات شحن السيارات بالطاقة الكهربائية . اقامة و ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي و 

اعادة تغييره و اعداده للتوزيع و مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن و قرى و مناطق 

تنمية بواسطة النابيب و ل يشمل ذلك نقل البترول . اقامة و ادارة و تشغيل و صيانة محطات تحلية المياه و 

تكريرها و شبكات توزيعها و خطوط نقلها و معالجتها و تدويرها . اقامة و تشغيل و ادارة و صيانة محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية و توصيلتها . اعمال التصميمات الهندسية للمعدات و خطوط 

النتاج و المصانع, تصنيع و تجميع السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها . اعداد الدراسات و البحوث الفنية 

و القتصادية و دراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية . المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسومات الصناعية . اعداد البحاث 

العلمية الخاصة بالطاقة المتجددة و المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية . استغلل العلمات التجارية ) 

الفرانشايز ( . التصنيع لدى الغير . تقديم خدمات القيمة المضافة  . تجارة الجملة و التجزئة . اعمال ادارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية و مشروعات الخدمات و المرافق على اختلف انشطتها و اعادة الهيكلة الفنية و الدارية 

للمصانع . تركيبات و مقاولت اعمال اللكتروميكانيك و خدمات و ادارة المرافق و المباني و الخدمات العامة . 

المقاولت الكهروميكانيكية . المقاولت العامة و المتخصصة . التوريدات العمومية . الستيراد و التصدير و 

التجارة العامة و التوكيلت التجارية و سلسل المداد . النقل الجماعي داخل و من و الي المدن و المجتمعات 

العمرانية و النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية , والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل, وامتلك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع, والثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات 

الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل, و خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أي منها . بيع و شراء و 

تقسيم الراضي . استصلح و استزراع و تنمية الراضي الصحراوية و الستثمار الزراعي و الستزراع السمكي 

و النتاج الحيواني و الدجاني في مناطق التنمية الزراعية و الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية . 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم, تربية جميع الدواجن 

والطيور سواء لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم, تربية الخيول, المزارع السمكية, 

و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة و يشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الرى الحديثة 

و ليس الرى بطريق الغمر ) اكثر من الف فدان و اقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس مجلس الوزراء رقم 358 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008. كل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , 

و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحفها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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199 - باى سكاى مصر لحلول التكنولوجيا Pay Sky Egypt For Technology Solutions شركة سبق 

قيدها برقم     104170 قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    12299 وفى تاريخ  14-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح 1 - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها.  2- اعمال انتاج وتطويرالبرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.  3- انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  4- ادخال البيانات 

على الحاسب وبالوسائل اللكترونية.  5- اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  6- انتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  7- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  

8- اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة 

وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.  9- انشاء وادارة 

المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.  10- انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  11- انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  12- اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية والل سلكية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.  13- التجارة اللكترونية و التسويق 

اللكتروني و تقديم خدمات الدفع اللكتروني  14- تصنيع او تجميع الجزاء والمكونات للحاسبات اللية وتركيبها 

لنتاج منتجات وسيطة او نهائية بكافة انواعها واحجامها واختبارها.  15- تصنيع او تجميع المعدات المكملة 

للحاسبات واختبارها.  16- التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على 

حده .  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

203 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD شركة سبق قيدها برقم     117881 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    10019 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التوريدات العمومية علي الخص توريد المواد الغذائية . التصدير . اقامة وتشغيل مصنع لتحاليل المواد الغذائية 

وتوكيد الجودة و تعبئة وتغليف المواد الغذائية يدويا . التجارة العامة وتوزيع المواد الغذائية . ادارة معامل تحاليل 

المواد الغذائية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

204 - يونايتد فاشون دريس كود لتصنيع الملبس الجاهزة UNITED FASHION DRESS CODE ) ش 

. م . م ( شركة سبق قيدها برقم     121444 قيدت فى 23-05-2018 برقم ايداع    23128 وفى تاريخ  

14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة 

انواعها والتصنيع لدي الغير. التجارة اللكترونية عبر النترنت

217 - فيو لتجارة الجملة و التجزئه شركة سبق قيدها برقم     186404 قيدت فى 10-05-2022 برقم ايداع    

27359 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة قانون 72 : إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )الطوب السمنتي المسمط مختلف المقاسات ( فيما عدا خام السمنت .  إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية 

.  تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم . 

انشطة خارج قانون 72 : التوريدات العمومية . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
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200 - باى سكاى مصر لحلول التكنولوجيا Pay Sky Egypt For Technology Solutions شركة سبق 

قيدها برقم     104170 قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    12299 وفى تاريخ  14-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح 1 - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها.  2- اعمال انتاج وتطويرالبرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.  3- انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  4- ادخال البيانات 

على الحاسب وبالوسائل اللكترونية.  5- اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  6- انتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  7- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  

8- اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة 

وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.  9- انشاء وادارة 

المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.  10- انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  11- انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  12- اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية والل سلكية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.  13- التجارة اللكترونية و التسويق 

اللكتروني و تقديم خدمات الدفع اللكتروني  14- تصنيع او تجميع الجزاء والمكونات للحاسبات اللية وتركيبها 

لنتاج منتجات وسيطة او نهائية بكافة انواعها واحجامها واختبارها.  15- تصنيع او تجميع المعدات المكملة 

للحاسبات واختبارها.  16- التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على 

حده .  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

201 - الشركة الوطنية للصيادلة ) NPC( National Pharmaceutical Company شركة سبق قيدها 

برقم     115704 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع    2521 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح  غرض الشركه هو /  تجاره وتوزيع الدويه والمستلزمات الطبيه   اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه 

او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه علجيه او طبيه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والفراج 

والتخليص الجمركى   تسجيل وتسويق وتوكيلت تجاريه للدويه البشريه والبيطريه والدويه العشبيه والمصال 

واللقاحات والمستلزمات والجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل و المطهرات 

والمنظفات الصناعيه والكيماويات والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والبريمكسات والبودرات لدى المستشفيات 

والصيدليات والشركات لنفسها او للغير و تصنيع جميع ماسبق لدى الغير .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

202 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK شركة سبق قيدها برقم     116119 قيدت فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    3938 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / صيانة وخدمة السيارات )

مراكز صيانة وخدمة سيارات متكامل(
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205 - محمد ابوزيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     123814 قيدت فى 06-08-2018 برقم ايداع    

33480 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطه من داخل ق 72 لسنة 2017  •إقامة 

وتشغيل مصنع عمال حداده وكريتال وصنع منتجات الوميتال وصنع اثاث معدنى متنوع   •اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون والورق  •اقامةوتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزةاللكترونية  •إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية و المواد الكيماوية   •إقامةوتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل وخراطةالمعادن  •اقامة وتشغيل مصنع للصناعات التعدينية و المعادن   •إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الخرسانية و السمنتيه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية و الجلود   •اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و البويات   •اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الخشبية   •اقامة وتشغيل مصنعلتصنيع الملبس الجاهزة   •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة 

و تغليف المنتجات الغذائية و المخبوزات و المواد الغذائية   •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون و المخللت 

بكافة انواعها   •اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج و تشميع و تعبئة و تغليف الحاصلت الزراعية   •اقامة 

الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها او تجميدها 

ومحطات الحاويات ,وصوامع حفظ وتخزين الغلل .   •اقامة وتشغيل المراكزالتجارية والمولت التجارية فى 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  •اقامة وتشغيل الفنادق الثابته  و الموتيلت و الشقق والجنحة 

الفندقية الفندقية و القرى السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية  واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق و 

الجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يذيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  •استصلح وتجهيزالراضى بالمرافق الساسيه التي تجعلهاقابله 

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بالغمر فيماعداالمناطق 

الصادربها قراررئيس مجلس الوزراءرقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  •

تربيه جميع أنواع الدواجن والطيورسواءكان ذلك لنتاج السللت اوالتفريخ اوانتاج البيض اوالتسمين اواللحوم  •

تخطيط وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم(  •انشطة من خارج قانون 72   •التطوير العقارى   •انشاء وادارة المنشأت التجارية والدارية 

والسكنية والثقافية و الخدمية   •اقامة وتشغيل وادارة النشطة الترفيهية وملهى الطفال  •انشاء وادارة المطاعم 

الثابته و الكافتريات  •ادارةالمشروعات  •اقامة وتشغيل مواقف انتظارالسيارات النقل الثقيل  •انشاء وادارة محطات 

تموين السيارات ومراكزخدمة وصيانة السيارات .   •القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والمنتزهات الخاصة والعامة  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار, وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون    مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  ل ينشئ هذا التعديل اى حق للشركة فى ممارسة نشاطها ال بعد الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لممارسة النشاط.

206 - احمد صلح حامد محمد سرحان وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     126230 قيدت فى 2018-10-15 

برقم ايداع    43122 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم بجمهورية مصر العربية فيما عدا 

منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقآ مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

207 - فولت كريت للمقاولت والخدمات  Volt-Crete Contracting and Services. شركة سبق قيدها 

برقم     139166 قيدت فى 03-09-2019 برقم ايداع    36306 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . مقاولت اعمال التركيبات الكهربائية . 

تركيب انظمة التدفئة وانظمة تكييف الهواء. تأجير اللت والمعدات فيما عدا التأجير التمويلى . ادارة المطاعم 

الثابتة والعائمة . اقامة وتشغيل مغسلة )دراى كلين( مقاولت صيانة المبانى والنشاءات والمرافق العامة . تقديم 

خدمات النظافة للمبانى والمنشأت . تأجير السيارات .

Page 800 of 1587 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

208 - إيدج - كون  لخدمات وتطوير الحوسبة السحابية EDGECONN شركة سبق قيدها برقم     147785 

قيدت فى 01-03-2020 برقم ايداع    9944 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   "

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  والتطبيقات بمختلف أنواعها.  "

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  "

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  " أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات  وبيانات .  "

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  " أعمال التوصيف والتصميم  بمختلف أنواعها .  "

التصالت وخدمات النترنت ..  " تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  " لشبكات نقل وتداول البيانات .  "

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على  الصناعية.  "

إقامة و إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية  ترخيص من الجهات المعنية .  "

والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .  "

مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 (  "

إنشاء وإدارة مراكز  أنشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  "

حاضنات العمال  الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  "

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى  التكنولوجيا ودعم رياده العمال .  "

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مع مراعاة  تقديم خدمات وتطوير الحوسبة السحابية .  " "   2017

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها  ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   وتلتزم الشركة بافراد حسابات 

مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   ودون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

209 - بارل للمقاولت  PARLA شركة سبق قيدها برقم     147848 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    

10181 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة. النشاءات 

العامة للمباني السكنية وغير السكنية والمباني الحكومية . اعمال الدهانات والعزل والطلء لهياكل الهندسة الحديثة . 

تمديدات خطوط المياه والصرف الصحي بين المدن وداخلها وانشاء شبكات جديدة . انشاء الطرق والشوارع 

والرصفة ومستلزمات الطرق . انشاء الكباري والجسور . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتيريات. 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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210 - النظمه المتكامله للتجاره و المقاولت              

 INTEGRATED SYSTEMS FOR TRADING AND CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     

159538 قيدت فى 30-12-2020 برقم ايداع    50838 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح -مقاولت العمال الكهربائية والميكانيكية بكافة أنواعها و شبكات التصالت الداخلية و شبكات التصالت 

الداخلية و شبكات التصالت الداخلية للمبانى و المشروعات-  مقاولت اعمال التحكم فى نظم ادارة المبانى 

مقاولت اعمال تركيب كاميرات  )BMS ( واعمال تركيب أجهزة انذار الحريق ومكافحة الحريق بكافة انواعها   

المراقبة الداخلية-مقاولت اعمال انشاء المبانى و النشاءات المعدنية -مقاولت اعمال انشاء البنية النشائية من 

طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء و تليفونات و محطات القوى الكهربائية  -مقاولت اعمال اللند سكيب -

مقاولت اعمال اللوحات الكهربائية و تصنيعها و تجميعها لدى الغير-التصنيع لدى الغير-مقاولت العامة و المتكاملة 

و المتخصصة -التصديرالتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية , ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها  إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -إدارة و تشغيل 

و صيانة مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة -التوريدات العمومية -الحاق العمالى المصرية للعمل بالداخل التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا  توريد ال PET وتوريد جميع أنواع مخلفات البلستيك  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها داخل المنطقة القتصادية لقناة السويس او خارجها, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

211 - صيدرا للتوريدات العمومية SIDRA شركة سبق قيدها برقم     164791 قيدت فى 11-04-2021 برقم 

ايداع    17051 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:التوريدات العمومية./

مستحضرات التجميل./ادارة المطاعم والكافيهات والبليستيشن.  و ذلك دون الخلل باحكام 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 علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

212 - بيكى للتجارة و التوريدات PECKY شركة سبق قيدها برقم     166328 قيدت فى 23-05-2021 برقم 

ايداع    22538 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو .  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العمومية  تجارة الثلجات والمبردات والديب فريزر والبوتاجازات 

والجهزه  الكهربائيه    أقامه وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع وتجميع كافة الجهزة  الكهربائية والمنزليه وصيانتها 

وخاصة مبردات المياة والديب فريزر والتصنيع لدي الغير وللغير   خدمة وصيانة الجهزه الكهربائية والمنزليه    

بيع قطع الغيار لكافة الجهزة الكهربائية والمنزليه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللواءح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو  

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

213 - البرهان لتجارة المواد الغذائية AL-Burhan Foodstuff Trading شركة سبق قيدها برقم     

167643 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    27643 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو : تجارة التجزئة للمواد الغذائية واقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع انواع 

المأكولت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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214 - فورتي للتنمية السياحية  Development forty for Tourism شركة سبق قيدها برقم     170321 

قيدت فى 09-08-2021 برقم ايداع    36221 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : )1( اقامه وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئه وتغليف المياه المعدنيه )2( اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاجات البلستيكيه )3( اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والسكر وملح الطعام 

والمكملت الغذائيه )4( اقامه وتشغيل الفنادق الثابته والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه 

بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم والنشطه المكمله او المرتبطه بها من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه 

وال يزيد مساحه الوحدات المباعه منها عن عدد نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع )5( 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه )اقل 

من الف فدان( ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريقه الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 )6( التصدير )7( التوكيلت التجاريه )8( 

التجاره العامه والتوزيع )لكل ما هو مسموح به قانون( )9( المقاولت العموميه )10( التوريدات العموميه مع 

مراعاه اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح و القرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

215 - اسيرو لنظمة البناء ACERO BUILDING SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     179197 

قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع    1117 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تقديم الستشارات الهندسية )فيماعدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( / المقاولت 

العامة والمتكاملة  والمتخصصة / تصنيع اجزاء معدنية ومبانى سابقة الصنع وهياكل  معدنية لدى الغير / التصدير   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها باعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء كما يجوز لها أن تندمج 

فى شركة اخرى او معها  او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك طبقا الحكام القانون

216 - ايه ال اتش للتوريدات والمستلزمات الطبية 

A.L.H شركة سبق قيدها برقم     180428 قيدت فى 30-01-2022 برقم ايداع    5308 وفى تاريخ  

14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -اقامة وادارة وتشغيل المستشفيات  في كافة التخصصات من انشطة 

طبية وعلجية من عيادات ووحدات العناية المركزة ومراكز الحقن المجهري والتلقيح الصناعي   -انشاء وادارة 

وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية وما تضمنه انشطة داخلية علجية او طبية   -انشاء وادارة وتشغيل 

المراكز الطبية المتخصصه في الشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والمناظير والحضانات ورسم المخ والعضلت 

.  -التوريدات العمومية علي الخص توريد المستلزمات الطبية والجهزة الطبية .  -تقديم الستشارات ) فيما عدا 

ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بالنسبة 

بمناسبة زيادة راس المال والستخواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون راس المال ولئحتة التنفيذية (  -التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا علي الخص تجارة المستلزمات الطبية والجهزة الطبية .  -تنظيم المؤتمرات 

والمعارض ) فيما عدا السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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218 - فيلد للهندسة FIELD ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     190396 قيدت فى 

26-07-2022 برقم ايداع    46119 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكامة ومقاولت انشاء المبانى واعمال الترميم والدهانات للمبانى وتقسيم الراضى/  الستثمار 

العقارى / التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 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/ اعداد التصميمات والرسومات الهندسية/  تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية ( التوريدات العمومية والتجاره العامة دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريةوبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون

219 - توبازو دايفر لمراكز الغوص TOPAZO DIVER شركة سبق قيدها برقم     191284 قيدت فى 

14-08-2022 برقم ايداع    50413 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -اقامة وتشغيل 

مراكز الغوص ومارينا اليخوت والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - ادارة وتملك الوحدات البحرية القائمة 

بالفعل والسابق حصولها علي ترخيص  - اقامة وادارة وتشغيل مراكز اللعاب المائية والترفيهية (تزلج - سنوركل 

- جيت سكي - ويند سيرف - بانانا بوت)  - ادارة وتملك وتشغيل يخوت السفاري والجلس بوت والمراكب 

الشراعية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

220 - شركة سوفي سبور للرياضة ـ نادي سماش الرياضي شركة سبق قيدها برقم     295637 قيدت فى 

23-05-1996 برقم ايداع    7605 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح غرض 

الشركة   إنشاء وإدارة الندية الرياضية الخاصة ونادي سماش الرياضي وكذلك التسويق ارياضي والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية في حدود غرض الشركة والتوزيع وحق استغلل الماركات العالمية المسجلة مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

221 - شركه الفرسان للتنميه العقاريه والستثمار شركة سبق قيدها برقم     303044 قيدت فى 1997-03-25 

برقم ايداع    5428 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  التطوير العقارى . 

بناء العقارات بجميع مستوياتها  وتأجيرها . إنشاء القرى السياحية والنشأت السياحية أو إستغللها وإقامة المدن 

السكنية والمخيمات الدارية . القيام بأعمال المقاولت بكافة أنواعها وأعمال شراء الراضى وتقسيمها وتزويدها 

بالمرافق وبيعها أو البناء عليها . شراء الراضى الزراعية والصحراوية وإستصلحها وتقسيمها وإستزراعها 

زإدارتها أو بيعها سواء قبل الستزراع أو بعدها .  القيام بأعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذه النشطة وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة . ويجوز للشركة أن لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون لئحته التنفيذيه .
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MAKADI HEIGHTS FOR TOURISM              222 - مرتفعات مكادي للتنمية السياحية

DEVELOPMENT SAE شركة سبق قيدها برقم     28269 قيدت فى 06-11-2007 برقم ايداع    

إقامة وتملك وتأجير وإدارة  22645 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  -

مزاوله  الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والمنشأت والقري والمنتجعات السياحية )ماعدا الفنادق العائمة(  -

إقامة وتملك وتأجير وإدارة المطاعم والكافتيريات والمراكز التجارية  نشاط التنمية السياحية والعقارية المتكاملة.  -

ومراكز التسوق والتسلية والترفيه والمولت ومدن الملهي والمتاجر متعددة القسام )الهايبر ماركتس( والجراجات 

وبيع وشراء وتأجير العقارات والراضي والستثمار  متعددة الطوابق ومواقف ومحطات خدمة السيارات.  -

تقديم خدمات إدارة الممتلكات ويشمل ذلك تقديم خدمات واعمال الصيانة الخاصة بالفنادق  العقاري بصفة عامة.  -

والموتيلت والمنشأت السياحية بكافة أنواعها والفيلت والشقق والعمارات والوحدات الدارية التجارية والبنية 

التحتية )فيما عدا القمار الصناعية( والمناطق العامة وخدمات النظافة والشراف الداخلي وتصميم وتنسيق وتزيين 

الحدائق والمناطق الخاصة والعامة والملعب وغيرها كما يشمل اعداد دراسات الجدوى والبحوث وتقديم 

بكافة أنواعها )فيما عدا القانونية( القيام بأعمال تنسيق وصيانة واناره وتجميل الحدائق والطرق  الستشارات   -

العمل في مجال أعمال التصميمات والديكورات الداخلية وتوريد التجهيزات والمفروشات والثاثات  والميادين.  -

تملك شراء وتأجير وتشغيل وإدارة الوحدات البحرية السابق الحصول علي تراخيص لها وتملك  اللزمة لها.  -

القيام بأعمال المقاولت والنشاءات  المراسي البحرية والنهرية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي.  -

المتكاملة وكذا البنية الساسية عدا القمار الصناعية ومياه الشرب والصرف والكهرباء وطرق واتصالت وكافة 

تخطيط وتقسيم الراضي واعدادها للبناء وفقا لساليب البناء الحديثة  النشطة المرتبطة بها والمكملة لها.  -

وتعمير واستصلح الراضي في المجتمعات الجديدة فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس 

تصميم أو انشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي  الوزراء رقم 350 لسنة 2007.  -

بيع وتوزيع الكهرباء للغير.     مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  اختلف مصادرها وشبكات توزيعها.  -

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

223 - الميدا فاينانشيال للعمال الطبية الدولية ) مستشفي السلم الدولي - القطامية ( شركة سبق قيدها برقم     

33447 قيدت فى 07-07-2008 برقم ايداع    14835 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هـو : ـ تجهيز وإدارة وإنشـاء وشـراء المستشفيات ـ إستيراد كافـة مستلـزمـات وأجـهـزة 

المستشفيات - تقديم كافة الخدمات الطبية للراغبين فـى هـذه الخدمة ـ القـيام بـأعـمـال السياحة الـعـلجـيـة ـ إقامــة 

وتملك وتشغيـل المـراكـز الـتجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمـة لممارسة هذه النشـطـة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مـن الوجوه 

مـع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج / كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفـة أو تشتريها أو تلحقها بهـا وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية .

224 - ميد كونسلت ايجيبت للمستلزمات والجهزة الطبية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     40002 قيدت فى 

09-07-2009 برقم ايداع    14499 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض 

تجارة وتوزيع المعدات والجهزة واللت والمستلزمات الطبية والدوية الكميائية والغذائية  الشركه ليصبح  -

ومستحضرات التجميل والعطور والزيوت والعشاب الطبية والمكملت الغذائية , الستيراد والتصدير والتوكيلت 

إدارة وتنظيم البرامج التدريبية وعمل دورات تدريبية  أقامة وإدارة وتشغيل مركز طبي متكامل   - التجارية .   -

إدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم والكافيهات وأقامة وتنظيم  متخصصة في المجالت الطبية والتنمية البشرية   -

المؤتمرات والمعارض   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أ تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون او لئحتة التنفيذية .
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225 - الخليج العربى المصرى للستثمار السياحى والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     49636 قيدت 

فى 20-12-2010 برقم ايداع    27704 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه هو:المقاولت العامة والمتكاملة إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والقرى السياحية والموتيلت والنشطة المكملة 

أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية إقامة المنشآت والمبانى الخاصة بمجال البترول  

صيانة مواقع الحفر والبار رفع كفاءة اللت والمعدات وتوريد قطع الغيار وتقديم جميع الخدمات البتروليةالتصدير 

والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية توريد المواد الكيماوية. مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وشروط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.    ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

226 - ايه سيد ابراهيم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     82375 قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع    

12220 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

سرنجات طبية بلستيكية معقمة مقاسات مختلفة – جهاز اعطاء محاليل – كيس جمع بول – وصلت وريدية 

وشريانية – قفازات فحص – مجموعة قسطرة تشخيصية – مجموعة توسيع للقسطرة – برطمان جراحى )درنكه( 

– برطمان شفاط جروح .  2- التصدير مع التزام الشركة بالقيد فى سجل المصدرين طبقا لحكام القانون رقم 118 

لسنة 1975 مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

228 - ايه تي اس للحلول التقنية المتطورة )A.T.S For Advanced Technology Solutions( شركة 

سبق قيدها برقم     89811 قيدت فى 17-01-2016 برقم ايداع    1616 وفى تاريخ  15-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع انواع اللمبات والمشتركات 

والوصلت الكهربائية بكافة انواعها / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع انواع اللوحات الكهربائية 

والفرعية ولوحات التوزيع وتصنيع وتجميع الدوائر الكهربائية واللكترونيه والمستلزمات والمكونات الكهربائية 

والتجار فيهم والتوريد للمشروعات والتصدير للخارج والتصنيع والتجميع للغير / انشاء وادارة ومركز للتدريب 

وتنمية المهارات / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العمومية مع مرعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

229 - ناقل اكسبريس ايجبت NAQEL EXPRESS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     119645 قيدت 

فى 04-04-2018 برقم ايداع    16051 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو: تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن والتفريغ وخدمات النقل البري والبحري والشحن الجوي وشحن متعدد 

الوسائط للبضائع والتخليص الجمركي   *التصدير   *اقامة وادارة المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطرة   

مزاولة تقديم الخدمات البريدية   تقديم خدمات النقل الدولي   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أوخارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.
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227 - انجيج للستثمارات N Gage Investments شركة سبق قيدها برقم     85715 قيدت فى 

27-08-2015 برقم ايداع    24043 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة )في 

حدود ألف فدان( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, ولى 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر. مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 256 لسنه 2008 تجميع القمامة وفضلت النشطة 

النتاجية والخدمية ومعالجتها.   إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير القمامة.  تقديم الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  

إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  

أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.   

أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قوات البيانات ونظم  البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   

أعمال التوصيف والتصميم لنظم  إدخال البيانات على الحسابات بالوسائل اللكترونية.   وصورة وبدلت.  

تصنيع أو تجميع الجزاء والمكونات للحسابات اللية وتركيبيها لنتاج منتجات وسيطة  الحسابات بمختلف أنواعها.  

إنتاج  تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحسابات واختيارها.   أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها.   

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه  وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف  الشرب وشبكات توزيعيا وخطوط نقلها.  

تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف  الصناعي والتنقية وتوصيلتها   

مصادرها وشبكات توزيعها.   إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية, وإدارتها, واستغللها, وصيانتها.  

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية بعد الحصول على ترخيص من 

إقامة شبكات نقل الصوت  الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا 

تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.   للقوانين المعمول بها.  

إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الستثمارية  تصميم أو إنشاء أو إدارة والتشغيل إنفاق السيارات.   

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات  وتقديم الستشارات اللزمة في نشاط السكة الحديدية وخطوط المترو.  

أعداد  طلمبات مياه أثري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها الرضي المخصصة للستصلح أو الستزراع.   

دراسات الجدوى للمشروعات.  تقديم الستشارات )فيما عدا كل ما يتعلق بأسواق الوراق المالية والستشارات 

التعاونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. التصدير والتوكيلت التجارية. التوريدات العامة. اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب الموارد البشرية.   مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي 

حق في مزاولة عرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا العرض.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها أن تتدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها لو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.
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 Haier Egypt Electric      Appliance Co. Limited 230 - هاير ايجيبت اليكتريك ابلينس كو ليمتد

شركة سبق قيدها برقم     141946 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع    46653 وفى تاريخ  

15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و 

علي الخص تجارة و توزيع الجهزة الكهربائية . التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير . تلتزم الشركة بأحكام 

قانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين, و لينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة هذا الغرض 

أي حق إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . التصنيع لدي الغير. إقامة وتشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية . 

توريد و تركيب و صيانة الجهزة اللكترونية و الكهربائية . إقامة و إدارة مراكز للخدمة و الصيانة . بيع و شراء 

و تجارة قطع الغيار مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003. وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.

231 - العماد لتوريد المواد الغذائية والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     146464 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    5588 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

توريد المواد الغذائية لشركات القطاع العام و الخاص فقط وليس للفراد / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف مواد غذائية ومنتجات اللبان / التصدير والتوكيلت التجارية / التصنيع لدي الغير لمنتجات الشركة تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

وفي الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاه قرار رئيس الجمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة شبة جزيرة سيناء 

كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

244 - بلوم بزنس سكول - بي بي إس BLOOM BUSINESS SCHOOL -BBS شركة سبق قيدها برقم     

121168 قيدت فى 16-05-2018 برقم ايداع    22008 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو:اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية على اللغة النجليزية وعلوم الحاسب اللي  اعداد الدورات التدريبية في كافة 

المجالت  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرا رات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوزللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد   تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك   طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

245 - جيم فيت Game Fit شركة سبق قيدها برقم     121335 قيدت فى 21-05-2018 برقم ايداع    

22675 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الننشاط ليصبح /   اقامة وتنظيم وادارة 

المؤتمرات والحفلت العامة والمسابقات الترفيهية والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

علي حدة .  تصميم وتنفيذ اللعاب اللكترونية   انتاج وتطوير تطبيقات المحمول وتقديم خدمات النترنت  ادارة 

تشغيل وتملك المطاعم الثابتة   ادارة وتشغيل مدن ترفيهية   تصنيع وتجميع اللعاب الترفيهية والرياضية والعاب 

الملهي اللكترونيه ومستلزماتها    التصدير والتوكيلت التجارية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغير التي تزاول اعمال شبية بأعملها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصراو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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232 - منصات للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     152047 قيدت فى 10-08-2020 برقم ايداع    

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات  24690 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

العمرانيه الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة 

ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و 

انشاء اوادارة اوتشغيل مدارس و معاهد  انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس   - القانون رقم 14 لسنة 2012  -

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفارى و الموتيلت و الشقق و الجنحة  انشاء الجامعات  - التعليم الفنى  -

الفندقية و القرى السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة 

و القرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات 

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة و ما تضمة  المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  -

اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخصية او العلجية  بشرط ان تقدم ) 10 % ( سنويا  من انشطة داخلية او طبية  -

بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية 

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى و الطفلى فيما عدا خام  او التشخصية لها بالنسبة للمركز  -

استزراع الراضى  استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   - السمنت  -

المستصلحة و يشترط فى  الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغرض الستصلح و الستزراع وان تستخدم 

التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية او  طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -

استكمال التنمية او تسويق او ادارة المناطق الصناعية ويشمل ذلك مايلى   -التسويق و الترويج لراضى المنطقة 

ادارة المنطقة الصناعية و صيانة  الصناعية لجذب رؤوس الموال و المشروعات الصناعية للمناطق الصناعية  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير و حداتها بكامل لغراض السكن غير الدارى  المرافق و المنشات بداخلها  -

بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدد ابنية  -

نشاط من خارج قانون 72    مشروعات السكان الجتماعى و مشروعات السكان الموحهة لمحدودى الدخل  •

اقامة و تشغيل و  المقاولت العامة  - اقامة و تشغيل محطات تموين و خدمة السيارات  - التطوير العقارى   - -

الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعة و  ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  -

شراء و بيع و تقسم الراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء – مياه  المقرؤه و المرئيه  -

اقامة و تشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع  الستيراد و التصدير  - – صرف (  -

انشاء المولت الدارية و التجارية و  المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى  -

مع مراعاة  ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار  السكنية وصيانتها و تشغيلها   -

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

233 - امباير ديفيد للمشروعات الهندسية والتنموية شركة سبق قيدها برقم     152239 قيدت فى 2020-08-13 

برقم ايداع    25339 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1 . ادارة وتشغيل 

الصيدليات .2 .  تجارة وتوزيع  وتوريد الدويه البشرية والبيطرية ومستجضرات التجميل – والمستلزمات الطبية 

والمكملت الغذائية- اغذية والبان اطفال – العشاب الطبية 3. المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 4. 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

352 - وايز أوشن للستثمار التجاري Wise Ocean شركة سبق قيدها برقم     162788 قيدت فى 

03-03-2021 برقم ايداع    10427 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . تسويق عقاري . استصلح وتجهيز أراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. ويشترط أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري عن طريق الغمر.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها وأو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز  لها أن تندمج في شركة أو أخري أو معها وأن تتحول إلي شركة 

من طبيعة أخري وذلك كله طبقا  لحكام القانون .
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234 - بريكسي لريادة العمال PRINY شركة سبق قيدها برقم     152641 قيدت فى 23-08-2020 برقم 

ايداع    26830 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو الشطة من داخل في 

72 لسنة 2017 : 1 / اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصنع . 2 /تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 3 /الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقري السياحية , ام حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال و انشاء الطرق الحرة 

والسريعة والرئيسية وادارتها واستقللها وصيانتها . انشطة من الخارج ق 72 لسنة 2017 : التصدير والتوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 20 السنة 1982 ولينشئ تاسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين 

واللوائح المنظمة لهذا الغرض توريد مستلزمات المصانع وتوريدات عمومية التصنيع والتعبئة والتغليف لدي الغير 

فيما هو مسموح به فتونا مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

على مراعاة الحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه م ن الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

أو التي قدتعاولها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أوتلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

235 - إيه إم لتجارة السيارات A-M شركة سبق قيدها برقم     159894 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    

824 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : المقاولت العامه والتوريدات 

العموميه وبالخص المواد الغذائيه وتجاره السيارات والستثمار والتسويق العقاري والتوريدات العموميه   وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيهااو تشتريهااو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

236 - التطوير للمنتجات الغذائية DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTS شركة سبق قيدها 

برقم     162316 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9016 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح يضاف لغرض الشركة . تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

237 - المشرق للطباعة والتغليف )المشرق باك( شركة سبق قيدها برقم     181438 قيدت فى 2022-02-17 

برقم ايداع    9970 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :نشاط قانون 72 

لسنة 2017-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب ورقية وكرتون سادة ومطبوع ومستلزمات التعبئة والتغليف 

والطباعة .- نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 -التوريدات العمومية وتصنيع لدى الغير الكرتون ومستلزمات 

تصنيع الكرتون  مع افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثماروذالك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون
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238 - شركة النخيل للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     306190 قيدت فى 19-07-1997 برقم ايداع    

14050 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه /إقامة وإنشاء المشروعات 

السكنية والسياحية من القرى والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وغيرها من المنشآت بكافة أنواعها وأشكالها 

وكذلك القيام بأعمال البنية الساسية في جمهورية مصر العربية والخارج وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة المدارس 

فيما ل يتعدى التعليم الثانوي.    شراء العقارات والراضي الفضاء وتقسيمها مع مراعاة قرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008 وبيعها على حالتها أو بعد مدها 

بالمرافق والخدمات اللزمة وتشييد العمارات والعقارات بكافة أنواعها وعلى كافة المستويات في حدود اللوائح 

والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية بغرض إعادة بيعها على نطاق التمليك وحدات مفرزة أو تأجيرها 

أو استغللها بكافة طرق الستغلل والقيام بجميع أعمال المقاولت العمومية وأعمال المباني المتكاملة بكافة أنواعها 

وأعمال الساسات والنشاءات المعدنية والعمال التكميلية واستيراد المعدات واللت الزراعية والصناعية 

والمعدات الخاصة بأعمال البناء والقيام بشراء الرض البور الصحراوية واستصلحها وزراعتها أو ادارتها أو 

إعادة بيعها سواء على حالتها او بعد تقسيمها ل ينشئ هذا التعدل أي حق للشركة في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللزمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وفقا  للقواعد المعمول بها 

قانونا .   وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهة أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

239 - السادس من اكتوبر للتنمية والستثمار سوديك ش.م.م----- امـــــــــر منع شركة سبق قيدها برقم     625 

قيدت فى 25-05-1996 برقم ايداع    249 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لعمل فى 

مجال شراء الراضى بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الراضى وبيعها وتاجيرها   العمل فى 

مجال المقاولت والنشاءات المتكاملة والعمال المكملة لها   تخطيط وتقسيم الراضى واعدادها للبناء وفقا 

لساليب البناء الحديثة   بناء العقارات بانواعها المختلفة وبيعها وتاجيرها   تعمير واستصلح الراضى فى 

المجتمعات الحديثه العمل فى مجال التنمية السياحية وفى مجالت المنشات السياحية من بناء فتادق وموتيلت وقرى 

سياحية وادارتها وتاجيرها او بيعها او استغللها طبقا للقوانين واللوائح السارية   انشاء وادارة وبيع وتاجير 

المشروعات السكنية الخدمية التجارية والصناعية والسياحية العمل في تنسيق وزراعه الحدائق والطرق والميادين 

وصيانتها ونظافتها العمل في مجال تملك واداره المنشأت الرياضيه والترفيهيه والطبيه والتعليميه وكذلك تملك 

واداره المطاعم وتشغيلها ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

240 - مجموعه اداره السواق والمشروعات الدوليه } انما { شركة سبق قيدها برقم     8295 قيدت فى 

10-03-2002 برقم ايداع    1231 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

القيام بجميع أنواع المقاولت العامة المتخصصة . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . إدارة المراكز 

والوحدات ) التجارية – الخدمية – السكنية ( . إدارة المعارض طبقا للشروط والقواعد . التوريدات العمومية . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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241 - سيزونز العقارية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37409 قيدت فى 02-03-2009 برقم ايداع    

4196 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  الستثمار العقارى بكافة انواعه من شراء 

الراضى بكافة انواعها وتقسيمها ومدها بالمرافق الداخلية والخارجية والبناء عليها من مساكن متميزة وفيلت 

واسكان متوسط وفوق المتوسط ومبانى ادارية وتجارية والمراكز التجارية وشراء الراضى وبيعها لحسابها 

ولحساب الغير )فيماعدا المناطق الصحراوية ( والعمل فى مجال البناء الحديث من بنية اساسية واعمال التشطيبات 

من ديكورات ورسومات هندسية وتصميم لما يتوافق مع العصر الحديث لحسابها و لحساب الغير .  مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  

مع مراعاة لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

242 - الكرمة جروب للتجارة العامة Al Karma Group Trading Company شركة سبق قيدها برقم     

59098 قيدت فى 21-06-2012 برقم ايداع    13191 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة ليصبح التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونيا/ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / تجارة 

وتوزيع وتوريد الدوات والجهزة والمستلزمات الطبية وادوات ومستلزمات المعامل والجهزة التعويضية , 

وتجهيز المستشفيات والمعامل والمراكز الطبية بجميع المستلزمات والدوات والخامات اللزمة لها  / التوريدات 

العمومية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات 

التجميل وأغذية الطفال والموارد الغذائية ومكسبات الطعم والرائحة والمواد المساعدة والصناعات الدوائية 

والغذائية ومستلزمات التعبئة والتغليف بأشكالها وألوانها لكافة الصناعات الدوائية لدى الغير  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها انتندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية./ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقاعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / اعمال النتاج والتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   / انتاج المحتوي اللكتروني وصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات/  ادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية./ اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها./ اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقدير خدمات القيمة 

المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي الترخيص في الجهات المعينة /مركز لعداد تنمية الموارد البشرية/ 

تقديم الستشارات فيماعدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذلك الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بما فيها 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذلك الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

االوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 في قانون سوق رأس المال ولئحته التنفذية / استصلح واستزراع 

الراضي والنتاج الحيواني والداجني والسمكي / استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية او احداهما / 

الهندسة الوراثية في مجال البيانات والحيوانات / اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها / اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية 

وتوصيلتها .    تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها / انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها / المقاولت  العامة./ 

اعداد التصميمات وتقديم الستشارات الهندسية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة, ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج , كما يجوز لها تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

243 - المركز المصرى للفكر والدراسات الستراتيجية"ECSS".)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

121079 قيدت فى 14-05-2018 برقم ايداع    21704 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة لغرض الشركة : اصدار الدوريات العلمية بصفة دورية
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246 - فلمنجو هايبر ماركت FLAMINGO HYPER MARKET شركة سبق قيدها برقم     125910 

قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع    41854 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : ادارة المولت التجارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع 

المواد الغذائية / تعبئة وتغليف وتوزيع وتجارة الحبوب والبقوليات والمواد الغذائية بانواعها المختلفة / تصنيع 

وتجميد وتعبئة وتغليف وتوزيع اللحوم والدواجن بانواعها المختلفة / تصنيع وتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع 

المخبوزات والمعجنات بأنواعها / تصنيع وتعبئة وتغليف وبيع الوراق الصحية واوراق المطبخ ومناديل التجميل 

وادوات النظافة والشامبو ومستحضرات التجميل ومشتقاتها / تصنيع وتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع الزيوت والسمنة 

ومشتقاتها / ادارة الهايبر ماركت / الستيراد والتصدير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى 

شان سجل المستوردين ولينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج ف الهيئات السالفة البيان او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

247 - فيوجن للدعايه والعلن شركة سبق قيدها برقم     130627 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    

4050 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية . اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة ( . ادارة وتصميم المواقع اللكترونية . التجارة اللكترونية عبر النترنت . التسويق اللكترونى 

عبر النترنت . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبششرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها 

عل تخقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

248 - توزيعى للتوزيع والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     138705 قيدت فى 22-08-2019 برقم 

ايداع    34612 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح رتعديل النشاط الى / التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية وتشغيل المحلت التجارية   وتشغيل مخازن البضائع  )

عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطره (  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  التصنيع لدى الغير

249 - اخشاب جعفر لتجارة وتوريد الخشاب شركة سبق قيدها برقم     147020 قيدت فى 2020-02-17 

برقم ايداع    7509 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوريد جميع الخشاب 

ومشتقاتها واكسسوراتها تصنيع وتشغيل وتصميم وتجميع الخشاب وبكافة أنواعها ومشتقاتها للصناعات المتكاملة 

والوسيطة والولية والثاث بكافة أنواعة وكل أنواع المنتجات الخشبية والتشكيل والتفريغ وكافة أكسسوارات 

واللوازم لصناعة الخشاب

250 - ذودياك تكستايل ZODIAC TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     148591 قيدت فى 2020-03-17 

برقم ايداع    12669 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو:  اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع النسيج و ملبس تريكو و تصنيع الملبس الجاهزه /تجارة الجمله و  التجزئه للملبس الجاهزة 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و  يرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق  رضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانو ن
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251 - اوو هيلث للتسويق O health شركة سبق قيدها برقم     159992 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :    -تجارة وتوزيع 

وتصديروتسويق الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية البشرية و البيطرية 

والتصنيع لدي الغير    -ادارة وتشغيل مراكز السمنه والنحافة   - تجهيز الوجبات الجاهزة  -التوريدات العمومية  -

التسويق اللكتروني  - تقديم الستشارات الغذائية) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )27( من قانون 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية  -اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشريه وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

252 - لجروب روستان LE Groupe Roustan شركة سبق قيدها برقم     168615 قيدت فى 

07-07-2021 برقم ايداع    31490 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة :    تجارة وتوزيع المواد الغذائية.    التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .    استيراد و 

تصدير المواد الغذائية بكافة أنواعها   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة  لهذا الغرض .    التوريدات العمومية 

تصنيع المواد الغذائيه لدي الغير   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على  تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

253 - إم  إتش بى  للتجاره  و الستثمار   M H B شركة سبق قيدها برقم     175014 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    51541 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /  

انشاء وادارة الملهي الترفيهية للطفال والتسويق اللكتروني

254 - جيغور ريستوران Gigur Restaurant شركة سبق قيدها برقم     176249 قيدت فى 2021-11-18 

برقم ايداع    55513 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم الماكولت والوجبات والحلويات بكافة انواعهم والمشروبات فيما عدا 

الكحولية   اقامة حفلت موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية و DJ وعرض مصنفات سمعية 

وسمعية بصرية عن طريق الدش والبروجيكتور و DVD و VCD وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك 

كله طبقا لحكام القانون

255 - الزياد لستغلل المناجم والمحاجر والتعدين - شركة سبق قيدها برقم     177370 قيدت فى 

07-12-2021 برقم ايداع    59180 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

*استغلل المناجم والمحاجر والتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها  *التصدير  *المقاولت العمومية  

*التوريدات العمومية  *اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
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256 - عبد الواسع عبد الولى قاسم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     187098 قيدت فى 23-05-2022 برقم 

ايداع    30878 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة والمنسوجات والقمشة بكافة انواعهم والتطريز والطباعة عليهم وتصنيع وتنجيد الثاث 

والحذية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات بكافة انواعها وتصنيع الحلوة الطحينية والطحينة وتصنيع 

الشنط والكياس البلستيك والستك والكرتون بكافة انواعة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

257 - شركه جي سي اس للتجاره والخدمات G.C.S. FOR TRADING AND SERVICES شركة 

سبق قيدها برقم     31951 قيدت فى 20-10-1997 برقم ايداع    5575 وفى تاريخ  17-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح  تعديل غرض الشركه :  1( التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  2(التوريدات 

العمومية  .  3( تقديم خدمات النظافة وحماية البيئة بكافة مجالتها بعقود مستديمة ومؤقته و تجميل وتشجير الحياء 

والمدن والمنشأت والعقارات والسواق الخاصة والعامة بجميع انواعها.  4(ادارة مركز للتنمية البشرية  .  5( 

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية .(  6(اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمةلممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

258 - هوليوود لستصلح الراضى والتنمية العقارية ش م م شركة سبق قيدها برقم     41409 قيدت فى 

04-10-2009 برقم ايداع    20024 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1- الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .   2- تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات   3- 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة .   

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الرى الحديثة وليس بطريق الغمر ) وذلك في حدود الف فدان

259 - مجموعه اتحاد المقاولين اوف شور ) سى سى سى ( شركة سبق قيدها برقم     53194 قيدت فى 

28-07-2011 برقم ايداع    14005 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة التعاقد 

المبرم بين شركة بدر الدين للتشييد و البناء وفرع الشركة الجنبية مجموعة اتحاد المقاولين اوف شور )سي سي 

سي( وذلك بخصوص مشروع تشييد 6 مباني في لجون ريزيدنس "موراي زوون" , مدة هذا التعاقد 16 شهر 

اعتبارا من تاريخ السريان ) 23 يناير 2022 (.

260 - ماكوللتجارة MAKO TRADE L.T.D )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72927 قيدت فى 

03-04-2014 برقم ايداع    8089 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 

الستيراد والتصدير . التوريدات العموميه ـ ادارة المحلت التجارية . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . مع 

مراعاه احكام القوانين  واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات سالفه الذكر او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .  ـ
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261 - الماستر كمبانى لخدمات الكاترنج بيلز 

)ش.ذ.م.م(

  RESTAURANT & CAFE(  BELL’S( شركة سبق قيدها برقم     76107 قيدت فى 2014-09-01 

برقم ايداع    20703 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. تقديم خدمات 

الكاترينج 2. اقامة وادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) شرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حدا ( 3. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة والمتنقلة لتقديم كافة أنواع المأكولت 

والعصائر والمياه الغازية والمشروبات الساخنة .4. ادارة الشواطئ5. الستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

262 - تعديل اسم التجاري ليصبح / علء محمد صلح الدين محمد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     

79612 قيدت فى 21-01-2015 برقم ايداع    1857 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل غرض الشركه ليصبح /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طوب اسمنتي مصمت بمختلف المقاسات- بلوك اسمنتي 

مفرغ بمختلف المقاسات ولوازم ديكور من البلستيك )كسر بلستيك-كسر رخام( -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

حصوة رخام وبودره من مخلفات مصانع الرخام والجرانيت .  -لتجميع  وتدوير المخلفات الصلبه الغير خطره )من 

مخلفات المحاجر ومصانع الرخام والرخام والجرانيت ومصانع السمنت ومحطات تحلية المياه لنتاج طوب 

اسمنتي بمختلف المقاسات والشكال وتدوير مخلفات كسر البلستيك وتصنيع منتجات فخاريه وخزفيه (

263 - انتربيلد للستثمار العقارى والسياحى شركة سبق قيدها برقم     83712 قيدت فى 04-06-2015 برقم 

ايداع    16253 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الستثمار العقاري 

وانشاء وتشييد العقارات والمدن السكنية وبيع وشراء الراضي والوحدات وشراء وبيع وتقسيم الراضي بغرض 

تملكها او بناءها او تاجيرها او بيعها ومدها بالمرافق )مياه. صرف صحي . طرق( اقامة وتشغيل وادارة القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية بجميع مستوياتها والنشطة المكملة او المرتبطة 

بما ذكر من خدمية و ترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية . شراء واستصلح الراضي واستزراعها وبيعها )في 

حدود الف فدان( المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة لحساب الشركة او الغير . الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . ادارة المشروعات . اقامة او ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعادة تغييزة او اعداده 

للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن و قرى  ومناطق تنمية بواسطة الناقلت 

المتخصصة او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول . مقاولت توريد وتركيب خطوط الضغط العالي ومحطات 

تخفيض الضغط وخطوط الصلب والبولي ايثيلين وذلك بكافة الضغوط . مقاولت توريد و تركيب خطوط الغاز 

الداخلية والخارجية للمنازل والمحلت وتركيب الجهزة الخاصة بها مقاولت توريد . مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشىئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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264 - شركة البهارات السبعة للستيراد والتصدير Seven Spices For Import And Export شركة 

سبق قيدها برقم     86913 قيدت فى 12-10-2015 برقم ايداع    28322 وفى تاريخ  17-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل 

ما هو مسموح به قانونا / اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئة البن / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف البهارات والتوابل والمواد الغذائية بكافة انواعها وتجهيز الوجبات تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول بنشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحة التنفيذية

268 - شركة الوادي للصناعات الزراعية )مجموعة الوادي(  ش.م.م.

    Wadi Agro - Industries )Wadi Group( SAE شركة سبق قيدها برقم     105701 قيدت فى 

03-02-1996 برقم ايداع    1127 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار في المجالت الزراعية والمن الغذائي والتصنيع الزراعي والمشروعات المكملة والمتممة لها وفقا 

لحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية وكل ماسبق فيما عدا ممارسة النشطة المنصوص 

عليها بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال والمواد 120 , 122 من لئحتة التنفيذية . ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

265 - الفكار تكنولوجى AFKAR TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     90267 قيدت فى 

31-01-2016 برقم ايداع    3170 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   

•ادارة المشروعات الهندسية والتجارية. )عدا الدارة الفندقية(  •تقديم خدمات التعهيد  outsourcing   •التصدير 

و التوكيلت التجارية  •اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف 

انواعها  •اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و 

التدريب عليها  •انتاج المحتوي الكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات  •إدخال البيانات علي 

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها  •تصنيع او  الحاسب و بالوسائل اللكترونية   •

تجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج منتجات وسيطة او نهائية بكافة انواعها واحجامها واختبارها وذلك فيما 

يخص الحاسب اللى  •تصنيع او تجميع المعدات المكملة للحسابات واختبارها  •انتاج وتطوير النظم المدمجة 

إنشاء وادارة المناطق  وتشغيلها والتدريب عليها  •اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  •

التكنولوجية والحضانات العلمية  •انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  

•انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و تنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج  

كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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266 - الخروج من مظلة القانون رقم 8 لسنة 1997 ولئحتة التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون 159 لسنة 

1981 ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم     98534 قيدت فى 03-11-2016 برقم ايداع    34138 وفى 

تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة التصدير لجميع المنتجات المصرية بكافة انواعها 

و جميع الحاصلت الزراعية .  الستيراد والتوكيلت التجارية .  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

267 - ابيك تكنولوجى للمقاولت العامه و الصناعات الكهربائية EPIC TECNOLOGY  )ش.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     100906 قيدت فى 10-01-2017 برقم ايداع    1246 وفى تاريخ  17-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو : 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات والمحولت 

الكهربائية 2- المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه والكهروميكانيكيه 3- تقديم الستشارات الهندسية ) فيمـا 

عـدا مـا يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليـه عـن الوراق الماليـه لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 4- التصدير 

والتوكيلت التجارية ه - التوريدات العمومية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 20 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في 

مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية -

269 - هوم تاون HOME TOWN شركة سبق قيدها برقم     111122 قيدت فى 23-10-2017 برقم ايداع    

39691 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  التسويق والستثمارالعقارى  2  ادارة 

المشروعات )فيما عدا المشروعات الفندقية( 3  اعداد التصميمات الهندسية  4   الشراف على تنفيذ المشروعات   

5  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعداها للبناء او بيعها  بحالتها 

او بعد اقامة المنشات عليها  واقامة  المبانى والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتملكها او تاجيرها 

او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير 6  تجهيز الراضى بمرافق البنية الساسية و استغللها بالتمليك 

او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين 7  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بـأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 8    الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  9   

الوساطة التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ,ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية
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270 - اس ال اس للحلول اللوجيستية       Swift Logistic Solutions شركة سبق قيدها برقم     131962 

قيدت فى 26-02-2019 برقم ايداع    9139 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة . تأجير وتجارة المعدات الثقيله و المعدات الخفيفه فيما عدا التأجير التمويلي . النقل الدولي والمحلي )بحري 

و بري ( فيما عدا النقل الجوي . تقديم خدمات الشحن البري و الجوي و البحري للبضائع و التخليص الجمركي . 

الستيراد والتصدير و التجاره و التوكيلت و التوريدات العموميه و المقاولت . تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 و القانون رقم رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

و ل ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي الترخيص اللزمه لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصه و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه هذا الغرض  و دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح 

و القرارات الساريه و يشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز  للشركة ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه  مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

271 - باريس للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     136245 قيدت فى 

16-06-2019 برقم ايداع    24786 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •  المقاولت 

العامة   •  التوريدات العمومية   •  التوكيلت التجاريه  •  تسويق عقارى  •  الوساطه العقاريه   •  

تلتزم الشركة باحكام القانون  الستثمار العقارى    •  شراء وبيع وتاجير الوحدات الداريه والسكنه و الفندقيه   •

رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المتختصه وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض .  وذلك دون الخل ل باحكام القانونين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مص او الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

272 - أون مارتس للصناعات الغذائية ONMARTS شركة سبق قيدها برقم     147516 قيدت فى 

25-02-2020 برقم ايداع    9160 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع المواد الغذائية بكافة أنواعها وجميع الماكولت والشيكولته والحلويات الشرقية 

والغربية والمخبوزات والمعجنات . تجارة الجملة والتجزئة والتسويق والتوزيع والتوريد للمواد الغذائية بكافة 

أنواعها . إقامة وتشغيل وإدارة المراكز والسواق والمحلت التجارية ومنافذ البيع . امتلك وإدارة سلسة محلت 

حلويات ومخبوزات ومشروبات ووجبات خفيفة  . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة والمتحركة )

فيما عدا العائمة ( لتقديم جميع أنواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع أنواع الماكولت والتيك اواى . 

التصدير والتوكيلت التجارية  . التجارة اللكترونية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

273 - سكواد لدارة المنشآت و المشروعات Squad Property Management شركة سبق قيدها برقم     

154715 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع    33955 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح ادارة المشروعات والمنشأت  - التسويق والستثمار العقارى  وادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بشرط 

استخراج كل معرض على حده مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية  و 

وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها وذلك دون اخلل باحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية
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274 - أتش . دبليو . إس . كوفى 

H.W.S شركة سبق قيدها برقم     165576 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    20032 وفى تاريخ  

17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :بيع وتوريد وتوزيع زيت الطعام والغذية 

والحلويات والمعجنات والقهوة والمشروبات فيما عدا الكحولية./إقامة وتشغيل وإدارة مصنع لغراض :   1.تكرير 

وتعبئة وتوزيع جميع أنواع زيوت الطعام.  2.تصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية.  3.

تصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المخبوزات والمعجنات.  4.إنتاج مركزات العصائر والمشروبات.  5.إنتاج 

إنتاج وتعبئة وتغليف فول مدمس معلبات.  7.إنتاج وتعبئة  وتعبئة وتغليف الخضروات الطازجة والمبردة.  6.

إنتاج وتعبئة وتغليف الخضروات بأنواعها معلبات.  9.تعبئة لبن البودرة.   وتغليف البقوليات بأنواعها معلبات.  8.

10.تخزين حبوب القهوة الخضراء.-تحميص وطحن وتعبئة وتغليف حبوب القهوة الخضراء.  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

275 - انوفاتيفا للحلول الذكية )اى اس اس( Innovativa Smart Solutions شركة سبق قيدها برقم     

178723 قيدت فى 29-12-2021 برقم ايداع    63963 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل الغرض ليصبح /1-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشى تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 2-التوريدات العموميه 3- تقديم الستشارات 

فى كافه المجالت فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه من الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه (4- المقاولت العموميه   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

278 - لتوشيه جى اف واى المحدودة لتصنيع مستحضرات التجميل

LA TOUCHE GFY LTD شركة سبق قيدها برقم     188108 قيدت فى 06-06-2022 برقم ايداع    

35350 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل . اقامة و تشغيل وادارة مصنع لتكرير وتوزيع جميع 

انواع زيوت الطعام .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الحديثة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 . بيع وتوريد وتوزيع زيوت الطعام . التطوير العقارى . بيع وشراء وتاجير وامتلك الراضى بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق و اعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة الوحدات 

السكنية والتجارية والدارية والفندقية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها واستعللها لحساب الغير . حق 

استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( مع افراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل لكل نشاط على حدى .  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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279 - شركه طيبه للتنميه السياحيه والمقاولت والستثمارات العقاريه شركة سبق قيدها برقم     308210 قيدت 

فى 05-10-1997 برقم ايداع    19607 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. العمل في مجال تنمية وتشغيل المشروعات السياحية والسكنية والفندقية )الثابتة ( والخدمات المكملة والمرتبطة بها 

. أعمال المقاولت المتكاملة لحساب الشركة وحساب الغير . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

DAR AL-MIMAR FOR                 280 - دار المعمار للمقاولت                     والمشروعات

CONSTRUCTION & PROJECTS COMPANY شركة سبق قيدها برقم     25421 قيدت فى 

26-06-2007 برقم ايداع    12492 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أعمال المقاولت العامة والمتكالمة وإدارة المشروعات بأنواعها )فيما عدا الدارة الفندقية( وتشييد وبيع وايجار 

المبانى السكنية والدارية والتجارية والسياحية بكافة أنواعها)فيما عدا الفنادق العائمة( / شراء وبيع وتقسيم 

الراضى )فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وفقا  لحكام المادة 12 من 

القانون رقم 94 لسنة 2005( / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / تأجير اللت والمعدات / أعمال تصميم 

وتنسيق وتخطيط المواقع لكافة أنواع الشروعات )فيما عدا الدارة الفندقية( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

 - 289

القاهرة لستخلص وتكرير الزيوت )كيرو مصر(  0

Al Qahera for Extracting and Refining oils )QERO EGYPT( شركة سبق قيدها برقم     

101550 قيدت فى 30-01-2017 برقم ايداع    3552 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو : 1- اقامة و تشغيل مصنع لستخلص و تكرير وتعبئة الزيوت النباتية   2- التصدير  مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   

و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال 

شبيه  باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج ف 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية

290 - اوت بوست OUT POST ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     110791 قيدت فى 16-10-2017 برقم 

ايداع    38382 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشاء وادارة المواقع 

الكترونية علي شبكة النترنت . التسويق الكتروني . الترجمة والكتابة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمارسة هذة النشطة ويجوز لشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شهبية باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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281 - شركة ريدكون للتعمير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     46191 قيدت فى 03-06-2010 برقم ايداع    

12308 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : العمل في جميع مجالت 

الستثمارات العقارية والسكان والتشييد وتخطيط المدن ومشروعات المتداد العمراني وإنشاء المدن السياحية , 

ودراسة وتنفيذ كافة أعمال المقاولت المتكاملة في مجال مشروعات السكان والتعمير , التوريدات العمومية , إدارة 

وصيانة وتشغيل المبانى الدارية والتجارية والسكنية , دراسة وتنفيذ كافة المشروعات والمقاولت الهندسية 

والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والشغال العمومية والخصوصية والعمال الصناعية المتصلة بها وكذا القيام 

بشراء وتقسيم الراضي وتجهيزها وما يستلزم ذلك من أعمال المرافق للبنية الساسية وبيعها أو إدارتها بحالتها أو 

بعد إقامة المنشآت عليها سواء إدارية أو سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية من قري وموتيلت أو 

ترفيهية أو رياضية أو صحية وكذلك العمل في كافة مجالت السكان والتشييد والمن الغذائى والمشروعات 

الزراعية وإستصلح الراضى ولها في سبيل ذلك :  1. إمتلك المصانع والورش والكسارات اللزمة لتحقيق 

أغراضها سواء بالستخدام في مشروعاتها أو البيع للجمهور .  2. القيام بأعمال التصدير والستيراد والتوكيلت 

في مجال غرض الشركة وعلي الخص اللت والمعدات وقطع الغيار والخامات والديكورات والمصاعد 

ومستلزمات النتاج .  3. تقديم كافة الستشارات الهندسية وإعداد دراسات الجدوى القتصادية والدراسات التمويلية 

لكافة المشروعات والشراف على التنفيذ في حدود أغراض الشركة )فيما عدا الستشارات القانونية والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(  4. القيام بكافة أعمال الطاقة المتجددة وإنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة 

)الشمسية( .  5. تصنيع وتوريد وتركيب اللومنيوم والزجاج والجى أر سى والخرسانة الجاهزة ونشر وتقطيع 

الرخام وأعمال الحديد سواء  لمشروعات الشركة أو للغير , موقع ممارسة النشاط الصناعى بأحد المناطق الصناعية 

المعتمدة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو  تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

282 - شركة احمد فتحى سيد مجاهد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     56862 قيدت فى 27-02-2012 برقم 

ايداع    4331 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :    انشطة داخل قانون 

72 لسنه 2019  1- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب او صناديق كرتون مضلع سادة وعلب او صناديق كرتون 

مضلع مطبوع  2 – اقامة وتشغيل مصنع لتدوير القمامة والفرز اللي  ثانيا :   انشطة خارج قانون 72 لسنه 

2019  1– اعادة وتشغيل الكرتون وتوريده للمحلت والمزارع   2 – جمع وتدوير المخلفات البلدية   3  جمع 

وتدوير المخلفات الصناعية الصلبة غير الخطرة   4  جمع والتخلص المن من المخلفات الخطرة الصلبة والساءلة   

5   التوريدات العمومية

283 - شركه تى ان سى للتجارة و التوزيع T-N-C شركة سبق قيدها برقم     59485 قيدت فى 

15-07-2012 برقم ايداع    14856 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا لكافة المنتجات - التجارة والتوزيع والتسويق اللكتروني وتقديم 

خدمات النقاذ السريع للسيارات على الطريق وتوصيل الطلبات لجميع الماكن.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.

284 - كواترو للتنمية و الستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68917 قيدت فى 30-09-2013 برقم 

ايداع    21003 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : الستثمار العقاري/  

التوكيلت التجارية /اقامة وادارة و تشغيل المطاعم ) الثابتة (

Page 822 of 1587 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

285 - الدوائية البلجيكية للصناعات الدوائية ) فيركو ( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79414 قيدت فى 

14-01-2015 برقم ايداع    1179 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات العامة والمتخصصة والمتكاملة وما تضمه من أنشطة طبية علجية وتشمل ) 

عيادات خارجية , مركز أشعة وتحاليل , صيدلية , بنك دم ( إعداد وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات 

العلمية والطبية , الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة المقرزة والمرئية , إنهاء إجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل وخامتها والمكملت الغذائية وألبان الطفال ومبيدات الصحة العامة 

والمركزات والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والجهزة الطبية والمنتجات الحيوية . , تجارة وتوزيع الدوية 

البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وألبان الطفال ومبيدات الصحة العامة والمركزات 

والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والجهزة الطبية والخامات الدوانية والمكملت الغذائية وخامتها والمبيدات 

الحشرية والمنتجات الحيوية والمطهرات الطبية والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق , التوكيلت التجارية , الستيراد 

والتصدير , إنشاء مركز تدريب / تقديم الستشارات في مجال البقظة الدوائية . ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية , تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية و ل ينشئ تأسيس الشركة أي من حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض مع مراعاه القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

286 - مدارات التقدم للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     88297 قيدت فى 30-11-2015 برقم 

ايداع    34231 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية واقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية ,والطباعة والتعبئة والتغليف والتصنيع لدى 

الغير والمقاولت العمومية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى 

شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشى تاسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

287 - محمد عبد المنعم جوده عطيه خميس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92282 قيدت فى 

04-04-2016 برقم ايداع    11096 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها. إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. دخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. 

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها. اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  مع اللتزام بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية,ول 

ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لها الغرض مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقررات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الزمة لمباشرة نشاطها
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288 - محمد يوسف حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم     95377 قيدت فى 21-07-2016 برقم ايداع    

22460 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المصاعد 

بأنواعها والجزاء المتعلقه بكل منها وتشكيل المعادن

292 - عقارى للمقاولت العمومية والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     154782 قيدت فى 2020-09-30 

برقم ايداع    34148 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : المقاولت 

العامة والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية   وجميع اعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات واعمال الكباري وتجارة مواد البناء وتلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية   ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

293 - رويال هاوس لنظم التكنولوجيا     R.H.T.S شركة سبق قيدها برقم     156512 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40099 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

.   1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات 

و مراكز البيانات وأنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   2- أعمال التوصيف و التحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .   3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و التدريب عليها .   4 - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   5- إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   6- 

أعمال التوصيف و التصميم النظم الحاسبات بمختلف أنواعها   7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .   8- أعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  9- تنفيذ و إدارة شبكات نقل و تداول 

البيانات .  10? التصالت وخدمات النترنت .   11- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .   12- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية .   13- أقامه و إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .   14- مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم64 لسنه 2003   15- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات .  16- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  17- النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي 

التجارة والصيانة المتنقلة للجهزة اللكترونية وماكينات الطباعة والتصوير.    التوريدات العمومية   • والفني.  •

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  18- مقاولت  إصلح إجهزة إلكترونيه  وماكينات الطباعة  •

والتصوير والبلوتر ومستلزمات الحاسوب وكاميرات المراقبه وشبكات النت وجميع ما يخص صناعه تكنولوجيا 

المعلومات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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294 - بوسطن للتجارة والتوزيع ـ BOSTON TRADE شركة سبق قيدها برقم     159784 قيدت فى 

04-01-2021 برقم ايداع    456 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية والتسويق وبيع المنتجات والمستحضرات والدوية والمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والصحية واللقاحات والمصال 

واضافات العلف والبريمكسات بكافة أنواعهم والفيتامينات والعلف والخامات والحبوب والمطهرات والمنظفات 

والكيماويات والمبيدات والسمدة الزراعية والزيوت بانواعها والعلئق الخضراء والسيلج وتوريد كتاكيت تسمين 

وبياض والماشية بكافة النواع ومستلزمات الدواجن والماشية والسماك وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الدخول 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .       تلتزم الشركة بأحكام  في الممارسات والمناقصات والمزايدات.  •

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة 

التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .       وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .       ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .

295 - وايت قطن لتصنيع الملبس شركة سبق قيدها برقم     165836 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

20936 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والمنسوجات بكافة انواعها ) قص وحياكة الملبس والصباغة والطباعة ( وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق اغراضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي 

شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا  لحكام القانون

297 - هيفين للمنتجات العضويه الطبيعيه للعنايه بالبشره Haven Organic Natural Skin Care شركة 

سبق قيدها برقم     177770 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    60370 وفى تاريخ  18-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / بيع و توزيع المنتجات العضوية للعناية بالبشرة/ التصنيع لدي الغير وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجود مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في شركة اخري او معها أو 

أن تتحول الى شركة من طبيعة اخرى و ذلك كله طبقا لحكام القانون

298 - ديكو برنت للطباعه 

DECO PRINT شركة سبق قيدها برقم     188216 قيدت فى 08-06-2022 برقم ايداع    35839 وفى 

تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: إقامة مصنع لطباعة وتحويل الورق والتشريب 

والغمر بالملمين وصناعة مواد اللصق الغراء اليوريا وصناعة ألواح الفروميكا و إتش بى إل وكبس الواح إم دى 

إف وفويل وميلمين وبى في سي وصناعة الرضيات الخشبية إتش بي إل والبلستيكية بي في سي وطباعة 

الخامات المرنة )بولي بروبلين, ب في سي , البولى استر( والتصنيع للغير في حدود غرض الشركة وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز لشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون.
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299 - فيرجو ميديا للدعاية والعلن VIRGO MEDIA شركة سبق قيدها برقم     192458 قيدت فى 

14-02-2019 برقم ايداع    866 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تقديم 

الستشارات التسويقية( فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه

296 - بلك هورس للتنمية الصناعية 

Black Horse        For Industrial Development شركة سبق قيدها برقم     165968 قيدت فى 

11-05-2021 برقم ايداع    21396 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

انشطة قانون 72 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السجاد بكافة انواعة الميكانيكي المصنوع من قطن وخيوط وغزل 

. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع السجاد الميكانيكي بكافه انواعه 3D المصنوع من الفيبر جلسومادة PVC . اقامه 

و تشغيل مصنع لتصنيع الفيبر جلس . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات بكافة انواعها 

والملبس الداخلية بكافة انواعها . اقامه و تشغيل مصنع لتصيع حفاضات الطفال بجميع انواعها واشكالها و 

مقاساتها ومستلزمات انتاجها و الفوط الطبية . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع المنتجات البلستيكية من 

مادة PVC .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون ومواد التعبئة والتغليف بكافة انواعها . تجاره الجمله والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيماعدا منطقه شبة جزيرة  سيناء فيلززم فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ماورد بقرار رئيس رئيس الوزراء رقم 350 لسنه  رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيماعدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه و المناطق خارج الوادي القديم . 

مشروعات السكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات 

عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنيه . مشروعات السكان الجتماعي 

ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل . استصلح واسنزراع الراضي البور او الصحراويه و منها . 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة . 

ويشترط فالحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستززراع  وان تستخدم طرق الري 

الحديثه وليس الري بطريق الغمر . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء سواء كان ذك لنتاج السللت او التفربخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم . التنميه الصناعيه المتكاملة للمناطق الصناعية او استكمال التنميه او تسويق او اداره 

المناطق الصناعية  ويشمل ذلك ما ياتي . اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقة الصناعية . التسويق و 

الترويج لراضي المطقه الصناعية لجذب روؤس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية   انشاء مباني 

مصانع للمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . ادارة المنطقة الصناعيه و صيانه المرافق و المنشات بداخلها . 

انشطة خارج قانون 72 :   المقاولت العانه والمتخصصة والمتكاملة . مقاولت اعمال احفر والصيانة الخاصة  

بتشطيب المباني . مقاولت رصف وتمهيد الطرق . القيام باعمال توريد وتركيب واختيار شبكات التصالت 

والصرف الصحي والمياه . المقاولت الكهروميكانيكية  . توريد وتركيب وصيانه المعدات واللت بكافة انواعها  

الستيراد والتصديرر والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام  القانون رقم120 لسنه1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982  في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها لمزاولة غرضها وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . اقامه وتشغيل مركز لخدمه وصيانة السيارات . التوريدات العمومية  وعلي الخص 

توريد كافة الدوات والمستلزمات الكهربائيه  وجميع انواع السجاد الميكانيكي والكرتون  تجهيز رولت قماش 

سجاد وحافظه حلقة وسرفلة . استيراد الخامات والرولت ومستلزمات النتاج لنتاج الشركة . تلتزم الشركة بافراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة  ان تشترك باي 

وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالهااو التي قد نعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصراو في الخارج  كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون
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302 - شركة سقاره للفنادق منير غبور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     198494 قيدت فى 1979-09-18 

برقم ايداع    13163 وفى تاريخ  20-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : هو تجهيز 

واستغلل فندق سياحى وكازينو ونادى صحى من الدرجه الممتازه بشارع الطيران بمدينة نصر بأسم   ) فندق 

وكازينو سونستا – كايرو ( SONESTS CAIRO & CASINO  بطاقه قدرها 410 غرفه وجناح و 

الخدمات المركزيه وكافة اعمال الفندق, وكذا فندق نيلى عائم مستوى خمس نجوم بأسم )نايل جودس ( بطاقه 

ايوائيه 70 كابينه للعمل بين القاهره والقصر واسوان والعكس , وكذا اقامة مطعم نيلى عائم ثابت مستوى خمس 

نجوم يسع 78 كرسيا تحت اسم ) المبروكه ( , وكذا شراء مبنى فندق سونستا كايرو والرض المقام عليها  

بالضافه الى شراء قطعة الرض المجاوره بغرض اجراء بعض التوسعات للفندق وتم اقامة غرف فندقيه على تلك 

الرض بالضافه الى مطعم وقاعة اجتماعات ومؤتمرات تسع 600 فرد مجهزه بكافة الوسائل السمعيه والبصريه 

لذلك وعدد 3 غرفة اجتماعات مجهزه وجراج سيارات ومغسله وعدد )5 ( مصعد داخلى وخارجى .  وايضا 

SONESTA  تجهيز واستغلل مطعم وكافيتريا ومتجر سياحى بالزمالك بأسم ) سونستا باتيسيرى ـ

PATISSERIE ( ويحق للشركه استيراد المواد الغذائيه التى تحتاجها الفنادق . وايضا تجهيز واستغلل مرسى و 

فندق سياحى بطاقه قدرها 45 شاليه على الطراز النوبى مستوى اربعة نجوم بمحافظة اسوان بأسم ) فندق النيل 

النوبى بأسوان  - ASWAN NUBIAN NILE HOTEL   (  ويحتوى الفندق على حمام سباحه و مطعم و 

مطبخ , وكافة الخدمات المركزيه اللزمه لتشغيل الفندق .

303 - نماء للتنمية والستثمار العقارى- مع اندماج الفرع العقارى لشركة الدلتا الصناعية ايديال فى الشركة شركة 

سبق قيدها برقم     310754 قيدت فى 04-01-1998 برقم ايداع    191 وفى تاريخ  20-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة/ العمل في الستثمار العقاري بكافة انواعه من شراء الراضي بكافة انواعها 

وتقسيمها ومدها بالمرافق الداخلية والخارجية والبناء عليها من مساكن متميزة وفيلت واسكان متوسط والفوق 

متوسط ومباني ادارية وتجارية وتقسيم وبيع الراضي بالمناطق الصناعية ومراكز تجارية وشراء الراضي وبيعها 

لحساب الغير )فيما عدا الراضي الصحراوية( والعمل في مجال البناء الحديث من بنية اساسية واعمال التشطيبات 

من ديكورات ورسومات هندسية وتصميم لما يتوافق مع العصر الحديث لحسابها ولحساب الغير والستيراد بصفة 

عامة لللت الثقيلة والخفيفة بصفة خاصة وتصدير كافة المنتجات ذات الجودة العالية وقبول الوكالت التجارية , و 

المقاولت العامة , كل ماسبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

304 - شركه مصوغات ديامون شركة سبق قيدها برقم     7484 قيدت فى 23-08-2001 برقم ايداع    4534 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة المشغولت الذهبية والذهب    

الخام والمجوهرات والستيراد والتصدير والتوكيلت  التجارية وتجارة المنتجات الفضية والساعات   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة ان تكوم لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

305 - زياد على سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     41631 قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع    

20794 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة /اقامة وتشغيل مصنع   1-

تعليب وتعبئة الخضروات والبقول  تعليب وتعبئة الفواكة وعصيرها   3- تجميد الفواكة والخضروات   2-

تعبئة وتغليف منتجات الغير  فرز وتدريج وتشميع الموالح ) برتقال – يوسفى – ليمون (  5- وعصيرها   4-

التصدير    افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص  والتعبئة والتغليف للحاصلت الزراعية لدى الغير  6-

لكل نشاط على حدة   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها
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306 - الشركة العربيه للمشروعات الكهروميكانيكيه -AEMPC  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53517 

قيدت فى 21-08-2011 برقم ايداع    15441 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض  

الشركة هو :  )أ( يتم الغاء نشاط التطوير العقاري.   1- العمل فى كافة مجالت المقاولت الكهروميكانيكية .  2- 

المقاولت العامة و المتكاملة .  3- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات والمواسير الكهربائية و وحدات الضاءة 

والعمال المعدنية وجميع مستلزماتها .  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أوفى الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

307 - بريمير انترناشيونال فارما سيوتيكال شركة سبق قيدها برقم     86317 قيدت فى 16-09-2015 برقم 

ايداع    26284 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية بكافة انواعها والحلوى الجافة واعذية الرياضيين والنحافة والرجيم والغذية الوظيفية والعشاب 

الطبيعية والزيوت العطرية والحلوى الغربية سواء بمعرفة الشركة او طرف الغير . تصنيع وتعبئة وتغليف الدوية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية سواء بمعرفة الشركة او لدى الغير . تجارة وتوزيع الدوية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية . التصدير والتوكيلت التجارية والتجارة العامة والتوزيع فيما مسموح 

به قانونا . مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

308 - فيوتشر فاميلى للتعليم شركة سبق قيدها برقم     87386 قيدت فى 29-10-2015 برقم ايداع    30884 

اقامة وتشغيل وتاجير  وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :-  -

توريد  تجهيز وصيانة المدارس   - وادارة دور الحضانة والمدارس ) فيما ل يتعدي مرحلة التعليم الثانوي ( .  -

وتوزيع الجهزة والمستلزمات والدوات الوسائل التعليمية والفنية واجهزة اليضاح والتدريب على تشغيلها .  -

اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية .  - اقامة وتشغيل وادارة المكتبات المتخصصة .  -

خدمات المجال الرياضى وتشمل الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الللعاب الرياضية أو إنشاء الندية 

الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية وعلى الخص إقامة وتشغيل وادارة إكاديمة 

لللعاب الرياضية )الجمباز – كرة القدم – كرة اليد – كرة السلة – كرة الطائرة – سلح الشيش – المبارزة – 

البالية (  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 , ول ينشئ تاسيس الشركة أي حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنطمة لهذا الغرض .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

309 - شركة برايم بيزنس كونسلتينج prime business consulting شركة سبق قيدها برقم     93618 

قيدت فى 17-05-2016 برقم ايداع    15671 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو : تقديم خدمات و استشارات و أنظمة و منتجات و إدارة المشروعات و التدريب في مجالت العمال و 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت ) فيما عدا الستشارات القانونية والمالية(/ الستيراد و التصدير و التجارة و 

عمل وكالت تجارية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

تاسيس الشركات و الندماج والتخارج و المشاركة و المساهمة في الشركات الخري التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي تزاول انشطه مختلفة وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
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311 - شركة إدكس لستشارات العلمة التجارية Edex Brand Consultancy   )ش.ذ.م.م ( شركة سبق 

قيدها برقم     95151 قيدت فى 13-07-2016 برقم ايداع    21531 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل 

تقديم الستشارات التسويقية والدارية ) فيما عدا ما يتعلق بسوق  النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو /   1

المال وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية للنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

الدعاية  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   3 فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  2

تصميم وتركيب اللوحات واللفتات العلنية  والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية   4

اصدار نشرات دعائية واعلنية بصفة غير دورية  والرشادية وكذلك شاشات العرض بالشوارع والميادين   5

انشاء وادارة مراكز التدريب لتنمية واعداد وتدريب وتأهيل الموارد البشرية   7 وتوزيعها للشركة أو للغير   6

تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة (   8

تصميم وتطوير مواقع التجارة  تصميم وتطوير مواقع النترنت والبوابات اللكترونية وتطبيقات المحمول   9

اللكترونية المشتركة وادارتها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج وذلك فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

312 - عتابى للتشييد والصناعة ATTABY CONSTRUCTION )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

97206 قيدت فى 21-09-2016 برقم ايداع    28981 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  

التجارة  مقاولت انشاء الورش والمصانع  - غرض الشركه هو : -  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   -

صناعه مواد البناء  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  - العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -

لدى الغير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاولة نشاطها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

مع    مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2008 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

للمارسة هذه النشطه.ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

339 - أوريكس للتشييد شركة سبق قيدها برقم     125329 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع    39555 

وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة . التوريدات العمومية . 

المقاولت المتكاملة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

340 - جرين فارم للذرة الشاميه شركة سبق قيدها برقم     129805 قيدت فى 08-01-2019 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية . اقامة و 

تشغيل محطة لتجفيف الذرة الشامية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعانها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري و ذلك كله طبقا لحكام القانون .
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313 - ريل ماركتنج للتسويق REAL MARK شركة سبق قيدها برقم     99544 قيدت فى 2016-11-30 

برقم ايداع    37715 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. التسويق 

العقاري وتسويق المشروعات    2. الدعاية والعلن بجميع وسائل المسموعة والمقروءة والمرئية واللكترونية – 

ماعدا إصدار الصحف والمجلت.  3. تصميم أعمال الجرافيك بالضافة إلي طباعة مواد الدعاية والعلن لدي 

الغير   4. تصميم وتنفيذ إعلنات الطرق بكل صورها وأشكالها داخل وخارج المدن واستغلل المواقع العلنية 

المختلفة بالطرق وعادة تأجيرها أو بيعها وتصميم وتنفيذ وسائل الجذب العلني الثابتة والمتحركة والمجسمات 

العلنية  5. تسويق المنتجات والخدمات الخاصة بأغراض الشركة   6. تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية  7. تنظيم المعارض والحفلت العامة 

والمؤتمرات والفعاليات والندوات عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدي .8. إنتاج الفلم العلنية والدعائية.  9. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد لبيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  10. أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات و نظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  11. إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة مختلفة من صوت 

وصورة و بيانات .  12. إدخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية .  13. الستثمار والتطوير 

العقارى تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها 

ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات عليها واقامة المبانى والوحدات السكنية 

والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير وتجهيز 

الراضى بمرافق البنية الساسية )مياه/صرف صحى/كهرباء/تليفونات/طرق( واستغللها بالتمليك او اليجار فيما 

هو مسموح به قانونا, مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

314 - أى تى كورز - IT Cores شركة سبق قيدها برقم     107277 قيدت فى 09-07-2017 برقم ايداع    

بيع حاسب ألي  23797 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة /   -

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  التوريدات العمومية.  - ومستلزماته.  -

أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -

أعمال  ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنوعها .  -

إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  - -

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي تراخيص من 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط  الجهات المعنية وغقا للقوانين المعمول بها .  -

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها  أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية
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315 - كونسومتى CONSOMITY شركة سبق قيدها برقم     124230 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    

35131 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تقديم الستشارات الهندسية ) 

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( / إدارة المشروعات مع القرار الوزاري رقم 300 اسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها / التوريدات العمومية / 

المقاولت عامه / انشاء وادارة وتصميم المواقع اللكترونية / التسويق اللكتروني عبر النترنت / الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرنية / إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلتحق بها وذلك طبقا لحكام القانون

316 - تعديل اسم الشركة ليصبح :- العبد لداره المنشأت الرياضيه والزراعات الحديثة )ش.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     126437 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع    43889 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه هو / أقامه وتشغيل مصنع للتعبئه وتجفيف وتجميد الخضروات والفاكهه  •

أقامه وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع أنواع 

أقامه وتشغيل الفنادق )الثابته ( والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقري السياحيه  المأكولت والتيك اواي   •

والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه ؛ واستكمال 

الداره والتسويق السياحي للفنادق و الموتيلت والشقق الفندقيه والقري  المنشأت الخاصه بها والتوسع فيها   •

السياحيه مع مراعات القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه 

خدمات المجال الرياضي وتشمل الداره او التسويق او التشغيل او إداره اللعاب  واجراءات الترخيص بها  •

الدعايه  الرياضيه او إنشاء النديه الخاصه او الكاديميات او النديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه   •

الستيراد والتصدير   تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في  التسويق اللكتروني   • والعلن  •

شان سجل مستوردين؛ ول ينشئ تأسيس الشركه أي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي الترخيص 

تطوير وتصميم  اللزمة لمزاوله غرضها من الجهه المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   •

برامج المواقع اللكترونية دون تأسيسها او إدارتها , مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط 

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  •

تربية جميع انواع الحيوانات  تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة و الزراعات الحديثه.  •

وحظائر  انشاء مزارع النتاج الداجني .  • سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  •

عمل مزارع و خليا لتربية النحل .  مع مراعات احكام  انشاء المزارع السمكية .  • تربيه المواشي وتسمينها .  •

القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او فب الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفه او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
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317 - إن بي إس للتطوير العقارى              NBS DEVELOPMENTS )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

132463 قيدت فى 07-03-2019 برقم ايداع    10880 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  الستثمار والتطوير والتسويق العقارى.  • ليصبح تعديل غرض الشركة :-   •

التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة  مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  •

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المتسوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشآت عليها واقامه المبانى 

والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب 

البحث والتنقيب واستخراج واستغلل واستخلص خامات المناجم والمحاجر والمواد المعدنية.  وذلك  الغير.  •

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلتزم موافقة 

الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

318 - كيجامي ادفرتيزنج اجينسي Kijamii Advertising Agency شركة سبق قيدها برقم     139704 

قيدت فى 16-09-2019 برقم ايداع    38588 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركة :   التجارة اللكترونية عبر النترنت والتسويق اللكترونى . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للتطبيقات اللكترونيه وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية . اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. . الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارارت السارية وعل الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.

319 - توفير للتكنولوجيا TAWFEER شركة سبق قيدها برقم     151822 قيدت فى 04-08-2020 برقم 

ايداع    23943 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا . التوريدات العمومية . إنشاء وإدارة المواقع والتطبيقات اللكترونية . التسويق 

اللكتروني والتجارة اللكترونية لصالح الشركة وصالح الغير .  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت, بما 

تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهد , وتطوير البرمجيات, 

والتعليم التكنولوجى . أعمال التوصيف و التحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 

. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها والتدريب 

عليها . إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات عللى الحاسبات 

وبالوساى ل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات . التصالت وخدمات النترنت . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت و صورة وبيانات إلى محتوى 

رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى.
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320 - مارفل للتسويق العقارى MARVEL ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     155061 قيدت فى 

06-10-2020 برقم ايداع    35161 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

التسويق العقارى /اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية اوترفيهية اورياضية اوتجارية او ثقافية /الدارة والتسويق السياحى 

للفنادق والموتيلت والشقق الفنديقة وغير الفندقية والقرى السياحيه  / ادارة الملك التجارية وغير التجارية او 

المولت وذلك دون الخلل باحكام القوانين والقرارات السارية .وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها اوالتى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

321 - انظمه مصر للطاقة البيئية ECO ENERGY EGYPT SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     

159029 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    48860 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو : اعادة تدوير المخلفات بكافة انوعها واشكالها والمواد الصلبة وجميع انواع الزيوت لدي 

الغير. انتاج وتصنيع الوقود البديل والوقود الحيوى لدى الغير . مجالت البحث والتطوير فى مجالت الطاقة . تقديم 

الستشارات الهندسية فى مجال الطاقة البيئية ومجال الشبكات واعمال الحريق والتكييف والتبريد ومجال الصناعات 

النفطية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( ودراسات 

تقييم الثر البيئى . توريد وتركيب وصيانه الفران والغليات . توريد وتركيب اجهزة ومعدات  الطاقة بجميع 

انواعها . التوريدات العمومية . التصدير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على  تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

322 - لكويزين للتجارة العامة La Cuisine شركة سبق قيدها برقم     163325 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12125 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التصدير . تسويق المنتجات . إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تجارة المواد الغذائية وعلي الخص بيع الفطائر والمعجنات  والزلبية  

والكريب  والبطاطس والبيتزا والسندوتشات  بكافة أنواعها والحلويات بكافة آنواعها والعصائر والمشروبات بكافة 

أنواعها ومنتجات اللبان بكافة أنواعها واليس كريم بكافة أنواعه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون.

323 - عبدالرحمن عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     167489 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

27228 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / التصدير

324 - ميوسيوم للستشارات التجارية 

Museeum Business Consulting شركة سبق قيدها برقم     180347 قيدت فى 25-01-2022 برقم 

ايداع    4984 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة وتشغيل المحلت 

التجارية. بيع وشراء المنتجات فيما هو مسموح به قانونا . تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة . التجارة اللكترونية عبر النترنت. تقديم الستشارات التجارية )فيما 

عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. التصدير. التجارة 

العامة والتوريدات
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325 - رامف ستاچ  Ramf Stage شركة سبق قيدها برقم     182277 قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    

12377 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :  اقامة وتنظيم 

المعارض ) فيما عدا السياحية ( والحفلت العامة ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده(   

الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه   التوريدات العموميه   استغلل العلمات التجاريه 

) الفرانشايز(  اقامة وتشغيل مدن وملهي ترفيهيه للطفال   اقامة وتشغيل وادارة المراكز والمحلت التجارية  

الستثمار العقاري  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   التصدير

326 - اليكسير للتجميل ELIXIR BEAUTY شركة سبق قيدها برقم     182407 قيدت فى 2022-03-01 

برقم ايداع    12896 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل 

وادارة وتملك واستئجار مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم ) بيوتى سنتر ( وكوافير حريمى . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او 

ان تتحول الى شركة من طبيعه اخرى وذك كله طبقا لحكام القانون .

327 - الماسه للخدمات البيئية شركة سبق قيدها برقم     188165 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    

35553 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :   - إنشاء وتشغيل 

محارق نفايات طبية وصناعية .  - إنشاء وتشغيل مدافن نفايات طبية وصناعية .  - نقل النفايات الطبية والصناعية 

.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع 

الخذ في العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة أنشطة النقل السياحي أو الرحلت .  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.

328 - شركة تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     25546 قيدت فى 03-07-2007 برقم ايداع    

13009 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  تجارة وبيع السيراميك 

والبورسلين واحجار الزينة واكسسوارات الحمام / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / إستغلل العلمات 

التجارية ) الفرنشايز (/ إدارة المحلت التجارية . تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية و الستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في مادة ) 27 ( من قانون 

سوق المال ولئحته التنفيذية ( /تنفيذ عقود المقاولت بكافة أنواعها والشغال العامة والخاصة المتعلقة بكافة 

العمال الهندسية /إدارة المشروعات فيما يتعلق بالمساحات الخضراء ) لند سكيب ( مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

329 - رايه لتوزيع الغذية والمشروبات Raya For Food And Beverage Distribution  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     60053 قيدت فى 16-08-2012 برقم ايداع    17001 وفى تاريخ  2022-08-22    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : بيع وتوزيع كافة المنتجات والبضائع فيما هو مسموح به قانونا . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . بيع وتوزيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات فيما عدا الكحولية

330 - السراج للنقل والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     90941 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    

5836 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو خدمات النقل البحرى للبضائع / 

الخدمات البترولية /المقاولت العامة/ التوريدات العمومية /التصدير والتوكيلت التجارية / استصلح الراضي 

الزراعية /النتاج الحيواني والداجني/التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح السارية   وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .
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331 - فينوس للشحن )ش.م.م(  Venus Cargo شركة سبق قيدها برقم     94186 قيدت فى 2016-06-02 

برقم ايداع    17864 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الشحن البري 

والبحري والجوي للبضائع . الستيراد والتصدير . التخليص الجمركي . النقل الدولي فيما عدا النقل الجوي . إدارة 

وتشغيل المخازن لحساب الغير فيما عدا الخطرة منها والكيماويات .

332 - احمد عبدالسلم حسن عويس وشريكية شركة سبق قيدها برقم     94397 قيدت فى 09-06-2016 برقم 

ايداع    18584 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة/  أول:- انشطة 

ثانيا:- انشطة خارج قانون  أدخال البيانات على الحاسبات والوسائل اللكترونية .  - داخل قانون الستثمار:-  -

التسويق العقارى  مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  و مراعاة قرار  الستثمار :-   -

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008   تلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

333 - الواحه اكوا تريت للمقاولت W.A.T  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100387 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    41921 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

مقاولت اعمال الكهرباء والعمال الكهروميكانيكيه والميكانيكيه وتوريد وتركيب مستلزماتها والتوريدات العموميه 

والتشطيبات والتجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا              وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة     لممارسة هذه النشطه               ويجوز للشركة 

أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج  في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .

334 - زينب للتجارة و التوريدات و المقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102306 قيدت فى 

19-02-2017 برقم ايداع    6286 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة فيما هو مسموح قانونا . التوريدات العمومية . المقاولت العامة . الستثمار العقاري . اقامة وتشغيل 

مصنع لتشغيل المعادن والصناعات الهندسية . بيع وادارة وتاجير المبانى التجاريه والداريه

335 - ايجيفيست مصر شركة سبق قيدها برقم     108945 قيدت فى 22-08-2017 برقم ايداع    30432 

وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح عمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم  البيانات والتطبيقات بمختلف انوعها.  •

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  المعلومات اللكترونية وتشغيلها و التدريب عليها.  •

اعمال التوصيف والتصميم لنظم  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • وصورة وبيانات.  •

اعمال التوصيف  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • الحاسبات بمختلف أنواعها.  •

إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات  والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  •

المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا 

انشاء وإدارة مراكز التدريب  انشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.  • للقوانين المعمول بها.  •

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في  لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  •

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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336 - شركة الفا للتخطيط العمرانى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     114782 قيدت فى 26-12-2017 برقم 

ايداع    53164 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق والتطوير 

والستثمار العقاري والتخطيط العمراني . شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير . تقيم الصول العقارية . 

اعداد دراسات الجدوي للمشروعات . تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنه1982

والقانون رقم 121لسنه1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشي تاسيس الشركة 

اي حق في  مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

349 - ايمباكت ميديا للنتاج الفني IMPACT MEDIA FOR ARTISTIC SOLUTIONS شركة سبق 

قيدها برقم     152695 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    28025 وفى تاريخ  22-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  : النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية . الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  . انشاء وتملك واستئجار الستديوهات " فيما عدا استديوهات البث 

الذاعى . اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  . اصدار النشرات غير الدورية . تقديم 

الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . اقامه المهرجانات الفنيه  . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية

350 - برين تو فاكت لعادة التدوير BRAIN 2 FACT RECYCLING شركة سبق قيدها برقم     

154024 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    31625 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . جمع وفرز المخلفات الصلبة الغير خطرة ومنها ) البلستيك . الزيوت . الخشاب . الورق 

. الكرتون . الزجاج . المعادن . المخلفات العضوية( للبيع

351 - فايف ستارز لخدمات الصيانة شركة سبق قيدها برقم     161379 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع    

5819 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة وأعمال 

التشطيبات . تقديم خدمات الصيانة للمنشات والمباني . التوريدات العمومية .
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337 - إيفنتي للدعاية والعلن والبرمجة Eventy شركة سبق قيدها برقم     118348 قيدت فى 

08-03-2018 برقم ايداع    11403 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم  الشركه / الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية   •

اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء  للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   •

انتاج المحتوى اللكترونى بصوره  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  •

اعمال التوصيف  ادخال البيانات على الحاسب وبالوسائل اللكترونية  • المختلفة من صوت وصورة وبيانات  •

اعمال  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  • والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  •

انشاء وادارة مراكز التدريب ومراكز نقل تكنولوجيا  التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  •

تقديم الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  • المعلومات  •

تصميم الهوية البصرية للشركات ) اللوجو(  • التسويق الليكترونى  • تصميم المواقع الليكترونية   •

دراسات وابحاث تسويقية   • تصوير فوتوغرافى وفيديو  • تنظيم حفلت وافراح  • تنظيم مؤتمرات  •

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  التجارة الليكترونية  • توريدات عمومية   • ادارة المشروعات  •

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لممارسه النشطه  ويجوز للشركه ان 

تكون لها  مصلحه ان تشترك باي وجه من الوجوه  مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه  باعمالها  او 

التي  قد تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر  او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

338 - تكنوبلد جروب للمشروعات الهندسية والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     124845 قيدت فى 

المقاولت العامة  09-09-2018 برقم ايداع    37646 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  إعداد التصميمات الهندسية.  • والمتخصصة والمتكاملة.  •

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 في  التوكيلت التجارية.  • قانوناوالتوريدات العموميه.  •

شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل لحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

الصيانة المتنقلة لللت والمعدات بكافة أنواعها وتأجير المعدات الغير عدا  اعادة الهيكلة الفنية للمشروعات.  •

تصميم وإدارة كافة المشروعات الهندسية والرياضية والترفهية والتجارية والدارية للنفس  التأجير التمويلي.  •

إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسيه  اعداد دراسات الجدوي والشراف علي تنفيذها.  • ولدي الغير .  •

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  وادارتها واستغللها و صيانتها.  •

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

اقامة  إقامة و تشغيل مصنع للتصنيع المعدني ومستلزماته وكذلك التصنيع لدي الغير.  • ولئحته التنفيذية(  •

وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير البلستيكية والمعدنية والخراطيم و العبوات والزجاجات البلستيكية اللزمة 

تصميم وتنفيذ وتشغيل  للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومستلزماتها وكذلك تصنيعها لدي الغير.  •

مصنع لتصنيع المواسير البلستيكية والمعدنية والخراطيم و العبوات والزجاجات البلستيكية اللزمة للكهرباء ومياه 

إقامة و تشغيل وإدارة مصنع لتصنيع  الشرب والصرف الصحي ومستلزماتها وكذلك تصنيعها لدي الغير  •

الملبس الجاهزة والملبس الرياضية ومستلزماتها من أجهزه وادوات رياضية وفتح محلت البيع والتجزئة.  •

تصميم ومقاولت انشاء وصيانة وتجهيز ومتابعة جميع المنشات الرياضية لكل من الجيم والكروس فيت 

والبادل تنس والتراك الرياضي و ملعب السكواش والجاكوزي و جميع الملعب الرياضية شاملة الرضيات 

الخرسانية والرضيات الداخلية والخارجية شاملة التكييفات وأعمال الكهروميكانيكا اللزمه و شبكة المراقبة والنت.  

تصميم وتنفيذ و تشطيب وإدارة جميع العمال النشائية اللزمة لعمال الفيزوسيربي والعلج الطبيعي والميني  •

ماركت والكافتريات والجراجات شاملة الرضيات وجميع التشطيبات اللزمة .  والستيراد والتصدير•
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341 - اومكسينس Omicsense شركة سبق قيدها برقم     132498 قيدت فى 07-03-2019 برقم ايداع    

10915 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو /   1- تقديم 

الستشارات العلمية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(  2-- اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والندوات العلمية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  3 -اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموراد البشرية   4 - ادارة المشروعات عدا ادارة الفنادق   5 - اعداد درسات 

الجدوى للمشروعات  6- اعداد البحاث العلمية والمعملية  7 - التوكيلت التجارية  8- توريد برامج الكمبيوتر 

الخاصه بتحليل البيانات والبرامج المعملية وبرامج ادارة المسستشفيات   9- توريد الكيماويات والكواشف  المعملية 

ولوازم واجهزة معملية واجهزة الكمبيوتر  10- التصدير  11 - ادارة وتشغيل معامل التحاليل والمنشاءات الطبية    

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

342 - شركة اكاديمية دريم شركة سبق قيدها برقم     134689 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع    19153 

وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1 . اقامة وتشغيل وادارة  مركز لعداد  

وتنمية وتدريب الموارد البشرية واللغات . أنشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات . أنشاء وادارة مركز الستشارات والدراسات المتخصصة . فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية . التدريب فى مجال علوم الطيران . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

343 - جى جى للتصدير Gi Gi شركة سبق قيدها برقم     145739 قيدت فى 22-01-2020 برقم ايداع    

3267 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 1 - التصدير 2-تصنيع 

الشراشف والمخدات والمناشف والموبليا لدي الغير 3- توريد وتركيب الموبيليا 4 - توريد وتوزيع وتعبئة المواد 

الغذائية و الخضراوات و البقوليات والعلف والزيوت و خردوات 5- توريدات عمومية والتجارة العامة في مصر 

وفي الخارج , لحسابها او لحساب الغير 6- مركز لخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر للرجال والنساء 7-بيع 

الكسسوارات وبيع جميع مستحضرات التجميل واعشاب طبية و العطور والصابون والزيوت والشامبو .8- بيع 

المفروشات والديكور والفرش والموكيت والسجاد والبرادي والتحف والبياضات وكافة الدوات المنزلية 9- بيع 

الملبس والزياء والتطريز والعمال اليدوية على القمشة والخشب 10 - بيع معدات نادي رياضي 11 - تقديم 

الماكولت للرشاقة والمحافظة على الجسم تظهر الفلكلور اللبناني والتركي والمصرى كل ما سبق من خدمات على 

سبيل المثال ل الحصر .

344 - هايبرد للتسويق العقاري والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     145944 قيدت فى 2020-01-26 

برقم ايداع    3874 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة/ الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية / تسويق المنتجات بكافة انواعها/ السمسرة والتسويق العقاري /

الستيراد والتصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة مع مراعاة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين . ويجوز 

للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تتلحقها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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345 - الجاد للمقاولت العامة والعمال الكهروميكانيكية شركة سبق قيدها برقم     147119 قيدت فى 

18-02-2020 برقم ايداع    7899 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة . مقاولت العمال الكهروميكانيكية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

التوريدات العمومية . التوكيلت التجارية .     أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . تحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة 

برمجيات وتصميم صفحات المواقع . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . انتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .   - تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشىء تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

346 - شركة المعهد الثقافى لدراسات الكمبيوتر واللسلكى شركة سبق قيدها برقم     147228 قيدت فى 

19-02-2020 برقم ايداع    8211 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه هو:-  -إدارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى.  -اعداد الدورات التدريبيه فى مجال التشغيل اللسلكى 

والكمبيوتر واللغات.  -اعداد الدراسات والبحاث العلميه فى مجال التشغيل اللسلكى والكمبيوتر.  -إدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   - تسويق برامج التدريب المهنى.   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون.

347 - اي اف جي للرياضة AFG SPORTS شركة سبق قيدها برقم     149105 قيدت فى 2020-05-11 

برقم ايداع    14569 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح كالتي:-  -

اقامة وتشغيل المواقع اللكترونيه  انشاء واداره النديه والكاديميات الرياضيه  - التسويق الرياضي  -

صناعة محتوي  الخاصه بالشركه ونشاطها فقط على ال يتضمن عرض محتوى صحفي او اعلني او اعلمي  -

تنظيم الدورات والمسابقات الرياضيه وانشاء  ادارة و تشغيل اللعاب الرياضية  - رياضي و ثقافي و ترفيهي  -

اقامة  تنظيم اللعاب والمسابقات اللكترونيه   - تسويق اللعبين   - وادارة فرق الرياضات اللكترونية  -

التوكيلت التجارية     وتشغيل واداره محلت واكاديميات اللعاب اللكترونية وترفيه البلي ستيشن والكمبيوتر  -

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعملها 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

348 - خوربخور للعود و العطور Khor Bakhoor For Oud and Perfumes شركة سبق قيدها برقم     

151107 قيدت فى 15-07-2020 برقم ايداع    21403 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط 

تجارة و بيع و توزيع البخور و العود و العطور وتعبئة كل ما سبق لدي  ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح :  1.

تجارة و بيع و تسجيل مستحضرات التجميل و تصنيعها لدي  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  3. الغير .  2.

الغير .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها عل تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كمل يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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353 - خام للخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     162811 قيدت فى 04-03-2021 برقم ايداع    

10621 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض / توريد وتركيب وصيانة وإصلح 

فنى لكافة المعدات البترولية والصناعية وأجهزة مكافحة الحرائق والنذار وكاميرات المراقبة بما فى ذلك طلمبات 

تموين السيارات وجميع ما يخص محطات خدمة السيارات من أجهزة ومعدات سواء التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء  

مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - توريد قطع الغيار لكل ما سبق   - توريد 

المعدات الخاصة بالمطارات والمواني ومستلزمات السفن   - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   -  التجارة 

العامة والتوريدات العمومية                                -  التوزيع فيما هو مسموح به  - تقديم الخدمات 

والستشارات الفنية المتعلقة بالنشاط   تلتزم الشركة 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 بما ل يدخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

354 - اورجا لين شركة سبق قيدها برقم     166521 قيدت فى 26-05-2021 برقم ايداع    23321 وفى 

تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات العمومية . التسويق اللكترونى عبر 

النترنت . الستشارات الدارية وإدارة المشروعات . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

355 - آل شاهين لمنتجات النحل شركة سبق قيدها برقم     167785 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    

28425 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون الستثمار 72/2017 . اقامة 

وتشغيل مصنع لتنقية وتصفية وتغليف العسل والمربى والعسل السود والطحينة .  . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الخل . أنشطة خارج قانون الستثمار 72/2017 : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مواد غذائية منتجات عسل النحل . مع افراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

WEDO Solutions for SOFTWARE and                356 - ويدو سوليوشنز للبرمجيات والتسويق

MARKETING شركة سبق قيدها برقم     168434 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    30934 وفى 

تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اعمال التوصيف و التحليل و التصميم 

للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها. اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء 

قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها. انتاج المحتوى اللكتروني بصورة 

المختلفة من صوت و صورة و بيانات . ادخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل اللكترونية . اعمال التوصيف و 

التصميم و التطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها. انتاج و تطوير النظم المدمجه و تشغيلها و التدريب عليها. 

اعمال التوصيف و التصميم للشبكات و نقل و تداول البيانات. انشاء و اداره مراكز التدريب لعداد الباحثين و 

مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. التجارة اللكترونية عبر النترنت. التسويق اللكتروني عبر النترنت . التجارة 

العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العموميه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة أخرى او معها او تتحول الي شركة من طبيعة أخرى وذلك 

كله طبقا  لحكام القانون.
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357 - سيليكشن فور تريد     selecion for trade شركة سبق قيدها برقم     172051 قيدت فى 

08-09-2021 برقم ايداع    41871 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . المقاولت العامة . الستيراد و التصدير . 

تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن ) البرى و الجوى و البحرى ( و التفريغ و التخليص الجمركى و النقل البرى 

و البحرى للبضائع   التوكيلت الملحية   النقل الدولى لكافة انواع البضائع فيما عدا النقل الجوى تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل 

باحكام القوانين المنطقة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة   و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقا بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

358 - توبنيتشر للخشاب Topniture شركة سبق قيدها برقم     174522 قيدت فى 24-10-2021 برقم 

ايداع    49852 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض : التصدير

359 - الريادة للمأكولت والحلويات شركة سبق قيدها برقم     176196 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55396 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  انشطة داخل قانون 72 :   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوجبات والحلويات وتجهيز المأكولت 1/ صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   2  /أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها 3/ أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   4/   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات .   5 /  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   6 /  أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .   7 / إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   8/  أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات    9/  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   10/ التصالت 

وخدمات النترنت   11/  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

و النماذج و الرسوم الصناعية   12 / إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول   13 / اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون   14 / مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(   15/  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات   16/  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها    17 / حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .   18 / النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي 

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه  والثقافي والفني- انشطة من خارج قانون 72 :    

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية ( تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار عموم التجارة .تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها كمال يجوز لها ان تندمج
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362 - شركه نعمه للجولف والستثمار السياحي ش0م0م امـر منع شركة سبق قيدها برقم     1195 قيدت فى 

27-06-1995 برقم ايداع    151 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه 

/ قامة قرية سياحية فى مدينة شرم الشيخ - خليج نعمة - محافظة جنوب سيناء على مساحة إجمالية 46 , 480 , 

708 ,1  متر مربع 1000000 متر ا مربعا مقام عليه ملعب جولف دولى مكون من 18 حفرة و 207 فيل ملحق 

بها حمامات سباحة خاصة ونادى للجولف وملعب رياضية مختلفة ومطاعم وكافيتيريات وسيارات لخدمة النزلء 

ومناطق خضراء وحدائق على ان يتم بيع 50% من الوحدات المبنيى بالمشروع.  اما باقى المساحة وقدرها 46 , 

480 ,708 مترا مربعا مقام عليها فندق مستوى خمس نجوم مكون من)881( غرفة و)20( جناحا ومناطق 

شللت وحمامات سباحة ومناطق ترفيهية خاصة بالفندق ومدينة ملهى مائية ترفيهية بالضافة الى مجموعة من 

الفيلت  وعدد 3 لنش بحرى للنزهة مع إقامة قاعة مؤتمرات دولية كبرى وسوق تجارى متكامل بملحقاته ومحطة 

مياه مكونة من خمس خطوط لغرض إنتاج المياه المحله بهدف خدمة القرية وملحقاتها مع جواز بيع الفائض من 

المياه المحلة عن حاجة القرية الى الغير.  وغدارة وتشغيل الفندق وملحقاته وملعب الجولف والقرية السياحية 

وملحقاتها والفيلت والجنحة والشقق الفندقية بمستوى ل يقل عن ثلثة نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من 

خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية.  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

363 - احمد محمود عبد الحميد زقزوق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13000 قيدت فى 2005-03-27 

برقم ايداع    2654 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع كافة معدات المطابخ والمغاسل والغليات وخزانات الوقود والمياه والتجهيزات الطبية والفندقية وكافة 

أعمال الستانليس واعمال المقاولت الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية والتصدير والستيراد والتوكيلت 

التجارية . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

364 - ترايكوم لنظمه التحكم والخدمات ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     18360 قيدت فى 2006-04-05 

العمل  برقم ايداع    4559 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو:  -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  - تقديم خدمات التقنية وأعمال  في مجالت التجارة بصفة عامة.  -

تصميم وتصنيع وتجميع و توريد و تشغيل و صيانة أنظمة التحكم في العمليات الصناعية  الصيانة و المقاولت.  -

وأنظمة انذار واطفاء الحريق وشبكات نقل وتداول البيانات وأنظمة المراقبة و لوحات و محولت و مولدات  

كهرباء الجهد المنخفض و المتوسط, و محطات معالجة المياه و الصرف الصحي و التحلية و أنظمة مراقبة 

ومكافحة التلوث البيئي و النظمة المختلفة لتدوير المخلفات و توريد و تركيب و تشغيل و صيانة محطات الطاقة 

تصميم وتصنيع  بكافة مصادرها   - تصميم وتصنيع وتجميع انظمه وتطبيقيات البرمجيات والسوفت وير   -

خدمه وإصلح  تصميم وتصنيع وتجميع المباني سابقه التجهيز  - وتجميع انظمه التصالت السلكيه واللسلكيه   -

وصيانه السلع التيه :-  مانع انقطاع التيار ups , لوحات التوزيع الكهربائيه , لوحات التحكم , مفاتيح توزيع 

و  كهربائيه , اجهزه القياس والمعايره , بلوف التحكم بانواعها , بلوف يدويه , والت ومعدات المصانع  -

مع مراعاة أحكام  أعمال التوصيف و تقديم الستشارات و الخدمات والختبارات و التدريب اللزمة لما سبق.  -

القوانين و اللوائح و القرارات وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

365 - سول ايديك فود Soliodic Food ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     33758 قيدت فى 2008-07-24 

برقم ايداع    16269 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1ـ الستيراد 

والتصدير 2ـ تجارة الجملة وتجارة التجزئة 3ـ نقل البضائع والمواد الغذائية 4ـ استصلح واستزراع الراضي 

البور او الصحراوية  والنتاج الحيواني والداجني والسمكي ) ويشترط ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ( مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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366 - اسكواير لدارة الصول العقارية شركة سبق قيدها برقم     41546 قيدت فى 12-10-2009 برقم ايداع    

20501 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- ادارة الصول العقارية و 

المقاولت العمومية التوريدات العمومية و التوكيلت التجارية و التجارة العامة مع مراعاة احكام و القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

367 - شركه مغربي الزراعيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     45270 قيدت فى 20-01-2003 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ إقامة وتشغيل محطات لستقبال 

الحاصلت الزراعية لجراء عمليات الفرز والغسيل والمعالجة وتعقيم وتشميع وتجهيز الفاكهة والخضار وتعبئة 

وتعليب منتجات الشركة 2_ إقامة ثلجات لتبريد و تجميد و حفظ و تعبئة الحاصلت الزراعية و الفاكهة بمعرفة 

الشركة 3_ إنشاء ورشة نجارة لتصنيع الباليتات الخشبية اللزمة لغرض الشركة 4_ تملك واستصلح وتعمير 

وزراعة الراضي الصحراوية مع مراعاه أحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 5_ زراعة جميع المحاصيل 

الحقلية والبستانية وغيرها 6_ إنشاء المشاتل بغرض الستخدام الخاص بمزارع الشركة أو بغرض التصدير أو 

البيع فى السوق المحلى 7_ القيام بأعمال البحاث والتطوير لمنتجات الشركة 8_ إنشاء المعامل المتخصصة فى 

تحاليل بقايا المبيدات والنسجة والميكروبيالوجى والتعقيم والكمبوست لخدمة الزراعات الخاصة بالشركة 9_ انشاء 

مخازن للمبيدات والسمدة و العناصر الورقية 10_ التشغيل للغير و لدى الغير 11_ التصدير والتجارة 12_ 

انشاء وانتاج وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها 

وبيعها 13_ القيام بأعمال التبخير والتطهير 14_ انشاء مخازن لتخزين ادوات ومواد التبخير والتطهير وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

368 - محمد عبد ا حسانين و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     60445 قيدت فى 10-09-2012 برقم ايداع    

18491 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع وتعبئة 

وتغليف الملبس الجاهزة والوبريات والمفروشات وتصنيع اقنعة من القماش ومستلزمات وملبس طبية واقنعة 

طبية غير معقمة وحقائب وشنط وإكسسوارات من قماش مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط

369 - ماجلينو Maglino شيف اون دوور CHEF ON DOOR شركة سبق قيدها برقم     89021 قيدت 

فى 22-12-2015 برقم ايداع    36937 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها /اعمال انتاج 

وتطـوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها/ انتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات /ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية / اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات / ادارة المطاعم وتجهيزها وتغليف المواد الغذائية وتعبئتها مصنعات لحـوم مطهيـة   طعميـة مقليـة 

ونصـف مقليـة ) مجمـدة (   كروكيـت فـراخ – كبيبـة فـراخ   خلطـات سـريعة التحضير ) عـدس   كشـرى   

كشـك (   كبيبـة بطـاطس   كروكيـت   قطـع دجـاج نصف مطهوة ) ناجتس – دجاج مطبوخ   بسكويت محشو (

370 - القاهرة للتنقيب والتعدين شركة سبق قيدها برقم     104815 قيدت فى 23-04-2017 برقم ايداع    

14665 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو المقاولت العامه و 

المتخصصه و     المتكامله والتجاره العامه فيما هو مسموح به قانون و التوريدات العمومية تجاره الجهزه و 

المعدات الطبية و تجاره الدوية و المستلزمات الطبية ومقاولت تركيب وصيانه انظمه اطفاء الحريق ومقاولت 

تركيب السللم المتحركه وصيانتها و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه
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375 - امل مصر للميديا و الدعايه شركة سبق قيدها برقم     130465 قيدت فى 23-01-2019 برقم ايداع    

3523 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / أقامة وتشغيل مركز العداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية/  إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض ) بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض علي حدة ( / الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية/ أعداد دراسات الجدوي 

للمشروعات أنشاء/  إنشاء و تصميم إدارة المواقع اللكترونية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و ويجوز للشركة بان تشترك باي 

وجهة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها وا قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها ودلك طبقا لحكام القانون .

371 - الكرم للرخام والجرانيت والمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     106801 قيدت فى 2017-06-18 

برقم ايداع    21896 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة هو :  1.

التجارة العامة والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا والستيراد والتصدير  المقاولت العامة.  2.

والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

اقامة أو تشغيل وإدارة  121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه.   3.

اقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة  وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.  4.

توريد وتركيب وتجارة الرخام  محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  5.

الشغال العامة من ) نظافة –  اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلي وتلميع الرخام والجرانيت.  7. والجرانيت.  6.

صرف صحي – أعمال المحاجر و المناجم واستغللها( فيما عدا الرمل والزلط.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 , مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

372 - قهوة للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     114520 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

51292 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:اداره و تشغيل الفنادق )

الثابتة( والقري السياحيه و الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية و النشطة المكمله لو المرتبطة بما ذكر من خدميه 

وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  تملك واستئجار المحلت التجارية وتاجيرها للغير  ابتكار وتصميم المنتجات 

الغذائية  بيع وتوزيع جميع المنتجات الغذائية•تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات و 

الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الورق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الورق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون سوق راس المال 

ولئحتة التنفيذية ( •الستيراد و التصدير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض •اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكةلت والتيك 

اواي  اقامة وتشغيل مدن الملهي الترفيهية التنفيذية .
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373 - الكرام للنشاءات و التجاره El-Kram For Construction & Trading شركة سبق قيدها برقم     

119071 قيدت فى 22-03-2018 برقم ايداع    13098 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  ليصبح غرض الشركة المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون  التوريدات العمومية  - الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -

رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في                         

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصصة وبما ل يخل 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  مع مراعاة  باحكام القوانين المنظمة لهذا          الغرض    -

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 شبيهه 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذي

374 - ميديا ادفيزر لصدار الصحف اللكترونية   M . A شركة سبق قيدها برقم     127065 قيدت فى 

04-11-2018 برقم ايداع    46429 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض : اقامة 

وتنظيم المعارض والحفلت العامة والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص الزمة لكل معرض على حدة( . اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والتدريب الصحفى والعلمى . الدعاية والعلن . انشاء 

وادارة وتصميم المواقع اللكترونية . اصدار وادارة جريدة اليكترونية موقع اليكترونى لخبار الطاقة موقع طاقة 

نيوز . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و+بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة .ويجوزللشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوزلها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

377 - كاراس لدارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات Karas شركة سبق قيدها برقم     142264 قيدت فى 

12-11-2019 برقم ايداع    47934 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع 

المأكولت والتيك اواى ـــــ التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا ـــــــ استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( 

ــــ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم121

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ولينشىء تأسيس الشركة أى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يدخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون

378 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم ـ Streatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     157416 قيدت فى 

26-11-2020 برقم ايداع    44234 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات 

الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه 

من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للقانون .
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379 - تروفى لخدمات النظافة  –Trophy Cleaning Services شركة سبق قيدها برقم     163561 قيدت 

فى 18-03-2021 برقم ايداع    13161 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: المقاولت العامة . التوريدات العمومية . التصدير والتوكيلت التجارية .  تقديم خدمات النظافة . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية . ول ينشيء تاسيس الشركة اي حق 

في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا اتحكام القانون .

380 - بوليكس انترناشونال عاصم حليم يواقيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     163683 قيدت فى 

27-11-2004 برقم ايداع    14640 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب وتجهيز وتطوير وصيانه الهياكل المعدنية والهناجر والعنابر 

والصوبات الزراعية ولوحات التحكم ومراوح التهوية بما فى ذلك انظمة التبريد والتهوية والتدفئة اللزمة لنشطة 

النتاج الزراعى والداجنى والحيوانى . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه المبانى الدارية والخدمية 

والسكنية والصناعية ومبانى النتاج الداجنى والحيوانى والزراعى وكافة ما يرتبط بذلك من اكسسورات 

ومستلزمات  اضافة نشاط تصنيع معدات التغذية والشرب للدواجن وكل ما يلزم لعنابر الدواجن . انشطة خارج 

القانون رقم 8 لسنة 199انشطة خارج القانون رقم 8 لسنة 1997 . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . 

بشرط استفاء شروط القيد فى سجل المستوردين والمصدرين الوردة فى القانونين رقمى 120/121 لسنة 1981 

للوكالت التجارية وسجل المستوردين . المقاولت بكافة انواعها . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة المباشرة نشاطه

385 - يونيتك مصر لمواد البناء شركة سبق قيدها برقم     8099 قيدت فى 20-01-2002 برقم ايداع    356 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه / تجاره وتسويق وتوزيع العدد 

واللت والمعدات الصناعيه والعدد اليدويه والكهربائيه وكافه اللت الخاصه بالصناعات ومواد الديكور وكافه 

مستلزمات الديكور ومواد البناء ومستلزمات البناء والدوات الكهربائيه ومستلزمات الكهرباء والسباكه والمواد 

العازله للماء والمواد العازله للحراره وكافه مواد العزل والحديد والبويات والنواكل وتجاره وتسويق وتوزيع 

كيماويات البناء والخشاب والحديد والسمنت والجبس والغراء والمواد اللصقه والمنظفات الصناعيه وكافه 

مستلزمات البناء وتجاره وتوزيع كل ما هو مسموح به قانونا  القيام باعمال التشطيبات واعمال الديكورات الداخليه 

والخارجيه وكافه المقاولت اللزمه لعمال التشطيبات والمقاولت العامه  تجاره وتسويق وتوزيع فواصل التمدد 

للمباني والطرقات والجسور وكذلك دعامات تحميل الكباري مجاري النفايات والمغاسل في البنيه  التصدير

381 - أبناء سيناء للتشييد والبناء    

ABNAA SINAI CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     163696 قيدت فى 2021-03-21 

برقم ايداع    13459 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  التوريدات 

العموميه   التجاره العامه   مقاولت اعمال انشاء ورصف الطرق والكباري والسكك الحديديه والمطارات   

مقاولت اعمال انشاء المباني والتشطيبات المعماريه   المقاولت المتكامله   مقاولت اعمال النشاءات المعدنيه   

مقاولت اعمال حفر وشق النفاق   مقاولت اعمال انشاء محطات شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز 

والوقود   مقاولت اعمال الشغال العامه ومحطات القوه المائيه والحراريه   مقاولت العمال البحريه والنهريه 

والتكريك   استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراويه ومنها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع   استرزاع الراضي المستصلحه   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر   مقاولت العمال الكهروميكانيكيه واللكترونيه وشبكات التصال   مقاولت اعمال انشاء وتركيب محطات 

انتاج وتوزيع الطاقه الكهربائيهالجديده والمتجدده  المقاولت العامه   مقاولت اعمال التشييد والبناء
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382 - سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     187676 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    غرض الشركه هو المقاولت العامه و المتكامله 

تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا ما يتعلق  اعداد التصميمات الهندسيه و القيام باعمال الديكور   • •  :

باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال و 

الستحواز وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العاميه فى مجال الوراق الماليه 

تنظيم  توريدات عموميه   • المنصوص عليها الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه  •

المعارض )بشرط استخراج التراخيص اللزمه لكل معرض على حده   مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008و المرسوم لقانون رقم 14 لسنه 

الستيراد و التصدير   مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه بشرط  2012 وتعديلته    •

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشاط  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى   مصر 

او الخارج كما يجوز لها ان تندوج فى الهيئه السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث    مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه بشرط  التنفيذيه   •

استصدار التراخيص                      اللزمه لممارسه هذا النشاط )بشرط استعداد التراخيص اللزمه لكل 

معرض على حده   مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008و المرسوم لقانون رقم 14 لسنه 2012 وتعديلته   رئيس مجلس الوزراء 

رقم350 لسنه2007 وقرار رئيس الجمهوريه 356 لسنه 2008 و المرسوم بقانون 14 لسنه 2012 وتعديلته 

بشأن التنميه المتكامله فى شبهه جزيره سيناء

383 - حضارة بغداد أصل الكل العراقى شركة سبق قيدها برقم     189622 قيدت فى 04-07-2022 برقم 

ايداع    42710 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح   • ادارة 

وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت 

والتيك أواى.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

384 - كواترو للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     3182 قيدت فى 09-06-1999 برقم ايداع    

3043 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /القيام بأعمال الستيراد والتصدير 

لكافة المنتجات المسموح بها قانونا والتوكيلت التجارية بكافة أنواعها وأعمال التجارة العامة بكافة أنواعها 

والتسويق التجاري وتجارة السيارات و اللت البخارية والمعدات الزراعية والمعدات الثقيلة وقطع غيارها جميعا 

وكذلك تجارة الدوية والكيماويات والتفاق مع المصانع للتصنيع لحسابها والتصنيع لدي الغير وتوزيع كافة 

المنتجات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Page 847 of 1587 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

387 - شركه ماس فود انترناشيونال شركة سبق قيدها برقم     9626 قيدت فى 11-03-2003 برقم ايداع    

1126 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :انتاج وتصنيع وتعبئة المواد 

الغذائية والمشروبات . معالجة وتصنيع وتعبئة الحاصلت الزراعية على اختلف انواعها وتوزيع انتاجها محليا 

وعن طريق التصدير وكذلك التشغيل للغير . تصنيع كافة مواد التعبئة والتغليف وطباعتها وتجهيزها للسوق المحلي 

والتصدير. الستيراد والتصدير. انتاج وتصنيع وتعبئة اغذية خفيفة )كورن فليكس ومقرمشات(, شعرية سريعة 

التحذير بطعوم مختلفة, بسكويت محشو )معمول(, اغذية خاصة )كورن فليكس وسر( مدعمة بالفيتامينات, 

بسكويت سادة بأشكال مختلفة, بسكويت محشو تمر, بسكويت محشو مربى, بسكويت محشو شيكولتة, بسكويت )

فانيليا, كاكاو(, بسكويت بقطع الشيكولتة, بسكويت مغطى بالشيكولتة. مع مراعاة احكام القانون 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 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

388 - دى ان في مصر شركة سبق قيدها برقم     11086 قيدت فى 04-04-2004 برقم ايداع    1704 وفى 

تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التدريب واعمال خدمات التفتيش والشراف 

الفني المتعلق بالجودة والسلمة والتأثيرات البيئية علي المنشأت الصناعية ومحتوياتها أو إقامة المنشآت الرضية 

والبحرية والوحدات البحرية القائمة أو التي تحت النشاء / القيام بخدمات الرشاد التقني والدراسات واعمال 

التدريب المتعلقة بإنتاج ومعالجة ونقل وتخزين البترول والغاز واصدار شهادات المطابقة للمواصفات الفنية 

والمعايير والقيام بكافة اعمال الشراف الفني والرشاد التقني للمشروعات والهيئات والشركات وتقديم خدمات 

المراجعة واصدار شهادات نظم الدارة والتدريبات المتعلق بها / بيع البرامجيات وتطبيقاتها مع التدريب والدعم 

الفني لها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز للشركة أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

389 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول MCA شركة سبق قيدها برقم     46920 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع    15386 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1 

. إعداد دراسات جدوي المشروعات وتقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية. 2. التقييم العقاري طبقا  للقانون 148 لسنة 2001 

وتعديلته ولئحته التنفيذية وتقييم الصول الثابتة والمنقولة للمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والبترولية 

والزراعية والطائرات والسفن والبضائع والمعدات وخطوط النتاج و المركبات بمختلف انواعها . 3 . إعادة هيكلة 

الشركات فنيا  وإداريا  . 4 . إدارة جلسات البيع بالمظاريف المغلقة والمزايدات العلنية  لكافة أنواع الصول الثابتة 

والمنقولة والبضائع و المركبات بمختلف انواعها . 5. التفتيش لتقدير الضرار وتثمينها علي الصول الثابتة 

والمنقولة والبضائع و المركبات بمختلف انواعها. 6. التوريدات العمومية . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 

14 لسنة 2012 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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391 - سيتي جرين للخدمات وادارة المنشأت شركة سبق قيدها برقم     55079 قيدت فى 22-11-2011 برقم 

ايداع    22102 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية . تجارة وبيع مواد البناء بكافة انواعها والتجارة في كل ماهو مسموح بة قانونا . تقديم خدمات 

النظافة والصيانة وادارة المنشأت للنفس والغير . تقديم خدمات الدعم الفني في المجالت الدارية والتنظيمية 

والشرافية واعادة الهيكلة للشركات واعداد النظم الداخلية والستشارات الدارية ) فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

المال ولئحتة التنفيذية(.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

392 - الكفوري جروب لتجارة القمشة ) فيري سبيشيال ( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80400 قيدت 

فى 19-02-2015 برقم ايداع    4680 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

بيع أقمشة المفروشات بالعمولة والتوكيلت التجارية والتوزيع فى كل ماهو مسموح به قانونا .  أعمال الديكور 

وتوريد أقمشة المفروشات والستائر والثاث بكافة أنواعها للمستشفيات والفنادق والقرى السياحية والعملء . بيع 

الملبس الجاهزة والحذية والكسسوارات والمواد الولية لمستلزمات تصنيعها . الستيراد والتصدير للملبس 

الجاهزة والقمشة والستائر والثاث والحذية والشنط والكسسوارات ومواد تصنيعها وجميع مستلزمات الفنادق 

والمستشفيات والعملء . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن أعمال الوكالة التجارية ول 

ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة بهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

393 - ريبل Ripple شركة سبق قيدها برقم     86215 قيدت فى 13-09-2015 برقم ايداع    25874 وفى 

تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 1. تقديم الستشارات التسويقية والتجارية ) 

فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية ( 2. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية 3. الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرءة والمرئية 4. التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا 5. مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية 6. المقاولت العامة 7 . 

تسويق عقارى 8 .  تجارة السيارات

400 - فيت هب للنوادى الصحية Fit hub شركة سبق قيدها برقم     130663 قيدت فى 29-01-2019 برقم 

ايداع    4192 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  -ادارة و تشغيل نادى 

صحى )جيمانيزيوم – مساج – سونا – سبا(   -ادارة و تشغيل و تسويق اللعاب الرياضية او الكادميات او مراكز 

اللياقة البدنيه.  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا وفى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

466 - جى باى للدفع اللكترونى G PAY )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77417 قيدت فى 

29-10-2014 برقم ايداع    25744 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 

تقديم خدمات الدفع اللكترونى
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394 - النهضة التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100064 قيدت فى 18-12-2016 برقم ايداع    

40123 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا. تملك وإدارة وتشغيل واستغلل المنشآت والمؤسسات التعليمية والجامعية المختلفة في حدود القوانين 

والقرارات السارية في هذا الشأن . القيام بأعمال التخطيط والتسويق والدعم الفني والداري للمنشآت والمؤسسات 

المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن . تدريب وتأهيل وإعداد المؤسسات والمنشئات المختلفة 

للعتماد والحصول علي شهادات الجودة من قبل الجهات المعنية والمحلية والدولية . إقامة وتشغيل مراكز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية . تقديم الخدمات التعليمية . تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق 

المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية وفيما عدا أيضا الستشارات الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات 

. تملك وإدارة الجامعات الهلية والخاصة . إدارة المشروعات التعليمية بما ل يخالف احكام القانون رقم 12 لسنة 

2009, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 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 على تحقيق غرضها في مصر او الخارج, كما يجوز لها ان تندمج قي 

الهيئات السالفة او تشريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

398 - يل كومبير YALLA COMPARE شركة سبق قيدها برقم     119866 قيدت فى 11-04-2018 برقم 

ايداع    16966 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة اللكترونية 

والتسويق اللكترونى عبر النترنت تقديم الستشارات فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية .  

انتاج البرامج واعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها اعمال 

انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها. وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة  هذه النشطة  . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بإعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أوفى الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته  التنفيذية

399 - فرست سيرفيس للخدمات شركة سبق قيدها برقم     128077 قيدت فى 27-11-2018 برقم ايداع    

50444 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ العمل فى مجال الخدمات 

البريديه من نقل وتسليم المراسلت والفواتير وبطاقات الئتمان والشيكات والكمبيالت والحولت والطرود ونقل 

المراسلت بين فروع الشركات والبنوك وفى سبيل تحقيق غرضها القيام بالعمال التاليه 1/ تسهيل توصيل 

المعاشات الى المستفدين فى محل اقامتهم 2_ تحصيل الفواتير المستحقه لشركات الغير لدى عملئهم فى اماكن 

تواجدهم باستخدام احدث الجهزه اللكترونيه و التكنولوجيا 3_ طبع وتغليف الفواتير والمطبوعات 4_ تقديم 

الخدمات التسويقيه للعملء بواسطه الساليب المتعارف عليها فى هذا المجال بما فيها على سبيل المثال التصالت 

الهاتفيه باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات 5_ تقديم خدمات الستعلم الميدانى للفراد والشركات فيما عدا 

التصنيف الئتمانى 6_ انشاء وتشغيل مراكز اتصالت العملء للشركات ) الكوول سنتر ( لصالح الغير 7_ انشاء 

واداره مخازن وخدمات لوجيستيه فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة 8_ تقديم الستشارات الداريه والفنيه فيما 

عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 

27 من قانون سوق راس المال 9_ التصدير مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزه لممارسه هذه النشطه
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395 - التنامى للستثمار العقارى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100218 قيدت فى 21-12-2016 برقم 

ايداع    41199 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : شراء وبيع وتقسيم 

الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء مياه صرف ( / ادارة وصيانة الصول العقارية / 

اقامة وادارة وتنظيم المعارض المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض علي حده / اقامة وتشغيل وادارة وتملك الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري 

السياحية والشواطئ الخاصة ومدن اللعاب الترفيهية للطفال / المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة / ادارة 

المشروعات اقامة و تشغيل المستودعات والمخازن ) عدا مخازن الكيماويات الخطرة( / اقامة وادارة وتشغيل 

مصنع لنتاج البلستيكية بأنواعها / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التصدير / اقامة وتشغيل 

وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشيكات توزيعها وخطوط نقلها / اقامة او تشغيل وادارة 

وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها / تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل 

وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 

وادارتها واستغللها وصيانتها / اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون / اقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات المعينة وفقا للقوانين المعمول بها / تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل انفاق السيارات / اقامة اوتشغيل 

وادارة وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح 

والستزراع / تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك : صيانة ابار البترول 

وتنشيطها / صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية / حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول / العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة / معالجة السطح من الترسيبات - الخدمات المتعلقة 

بإنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج /  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي / إقامة او ادارة محطات استقبال 

الغاز الطبيعي او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من موقع النتاج الى موقع الستخدام من مدن وقري ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول مع مراعاة القرار رقم 300 لسنه 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها مع مراعاة ما ورد بقرار  رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او 

تلحقها بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

396 - الحكمة للستثمار العقاري والمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102488 قيدت فى 

22-02-2017 برقم ايداع    6909 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -الستثمار العقارى  

-المقاولت العامة   -اقامة وتشغيل مصنع لصناعة المواد الكيماوية  - بيع وادارة وتاجير المبانى التجاريه والداريه    

مع مراعاة ما ورد بقرار رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

397 - ميراكى اند بيوند شركة سبق قيدها برقم     110411 قيدت فى 08-10-2017 برقم ايداع    36944 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :  الدعاية و العلن بكافة 

الوسائل المسموعة و المقروءة و المرئية  اصدار النشرات بصفة غير دورية  اقامة و تنظيم المعارض ) بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (  التجارة اللكترونية عبر النترنت  اعمال التوصيف و 

التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها   اعمال انتاج و تطوير البرامج و 

التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية  انتاج المحتوي اللكتروني بصورة مختلفة من 

صوت و صورة و بيانات  ادخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل اللكترونية  اعمال التوصيف و التصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها  اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات  المقاولت العامة
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401 - نيو سمارت للتخطيط والداره وتنمية المشروعات شركة سبق قيدها برقم     131935 قيدت فى 

25-02-2019 برقم ايداع    9077 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل  غرض 

الشركة :   إقامة وتشغيل وإدارة المحلت والمراكز التجارية والكشاك ومنافذ البيع - تأجير الراضي للندية 

والملعب الرياضية - إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق - شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات 

الدارية والسكنية والفندقية - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية 

والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إدارتها أو استغللها لحسابها أو لحساب الغير- القيام بأعمال تنسيق وصيانة 

وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(- تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها 

بجميع المرافق والخدمات - الستثمار والتطوير العقاري - الدعاية والعلن - تصميم وبيع وتأجير المساحات 

العلنية - إصدار نشرات دعائية وإعلنية بصفة غير دورية وتوزيعها - تنظيم الحملت التسويقية - إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدر التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة - إنشاء وإدارة 

الملهي الترفيهية للطفال - النقاذ السريع للسيارات على الطريق - إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات - 

إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية - توريد وتركيب أجهزة التكييف - إنشاء وادارة وتشغيل الندية الرياضية - 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ’ وبشرط استصدار التراخيص اللزمة اممارسة هذة النشطة . يجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ا لسارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

Arc  402 - أرك سنتر لتجارة مواد التشطيب ومقاولت التشطيب والتوكيلت التجاريه الخاصه بمواد التشطيب

Center شركة سبق قيدها برقم     141991 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع    46834 وفى تاريخ  

24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  التصدير , تسويق ودعايه واعلن , تجارة مواد التشطيب , مقاولت 

التشطيبات , التوكيلت التجاريه الخاصه بمواد التشطيب   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في 

شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشى تاسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او ان 

تتحول الى  شركه من طبيعه اخري وذلك كله طبقالحكام القانون

403 - لندن فودز للغذية شركة سبق قيدها برقم     143610 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    52653 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها. تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير . الستيراد والتصدير ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض
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Premiere Events - Premiere Solutions     - 404 - بريميار افينتس سيرفسيس - بريميار سولوشنز

Services )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     146360 قيدت فى 03-02-2020 برقم ايداع    5246 وفى 

تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئيه / تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض )وبشرط إستصدار التراخيص الزمة لكل معرض على 

حدة فيما عدا المعارض السياحية( / جميع أنواع خدمات النظافة / إدارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقة والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو 

رياضية أو تجارية أو  ثقافية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

الزمة لممارسة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها عل تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

407 - كيه أتش للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     162101 قيدت فى 21-02-2021 برقم ايداع    

8401 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التوكيلت التجارية . تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي 

حق في مزاولة أغراضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  . تجارة الجملة والتجزئة في قطع الغيار الخاصة بالسيارات ووسائل النقل بكافة أنواعها . 

إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات ووسائل النقل بكافة أنواعها.التوريدات العمومية . التصدير.

408 - جراى ماتر للحلول الهندسية                  

GRAY MATTER           ENGINEERING SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     168323 

قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    30423 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  تجارة كافة مواد البناء .  تقديم الستشارات الهندسية )فيما 

عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(  تاجير المعدات فيما 

عدا التاجير التمويلي .  اعداد التصميمات الهندسية .  تجارة قطع الغيار المعدات الثقيلة ووتجارة المعدات الثقيلة . 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ؛ وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .

409 - بنتاميد للمستلزمات الطبية PENTAMED FOR MEDICAL SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

172125 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    42035 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . تجارة وتوزيع وتوريد المستلزمات الطبية . التصنيع لدى الغير . اضافه نشاط التوكيلت 

التجارية . الستيراد والتصدير. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين 

وقانون 121 لسنة 1981 بشأن تنظيم عمل الوكالة التجارية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه 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 .

410 - ريسبكت للتسويق العقارى و الخدمات التسويقية RESPECT شركة سبق قيدها برقم     172765 قيدت 

فى 22-09-2021 برقم ايداع    44365 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه 

هو التسويق العقاري / التسويق/ ديكورات وتشطيبات وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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411 - العالمية للنظمة الجغرافية المتقدمة شركة سبق قيدها برقم     178106 قيدت فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    61606 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ أعمال النشاء 

والتوصيف والتحليل والتصميم لنظم المعلومات الجغرافيه والمساحه وتجميع وتحليل وإدارة قواعد بياناتها 2_ 

الستشارات والتدريب )وذلك فيما عدا مايتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه 

لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذيه( 3_ إنشاء وتصميم وتطوير المواقع اللكترونيه والبرامج والعمال ثلثية البعاد وادارتها 

وصيانتها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

412 - أية أم أم للبنية التحتية شركة سبق قيدها برقم     182787 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    

التوريدات العمومية  • المقاولت العامة  • 14393 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

- تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 في شأن سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس  الستيراد والتصدير  •

الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

مقاولت إنشاء الطرق  وذلك دون الخلل  المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون

413 - تريبل آر للتطوير الهندسي Triple R for Engineering Development شركة سبق قيدها برقم     

185855 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    24820 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  / التوريدات العمومية / أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها / تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة رقم 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( / إعداد التصميمات والرسومات 

الهندسية والتطوير الهندسي / التصدير / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الخشاب والثاث

414 - ان اند او للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     186461 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    27671 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة المتخصصة والمتكاملة . 

مقاولت اعمال التشطيبات والديكور . التوريدات العمومية . تجارة الخردة . استيراد وتصدير . التطوير العقاري . 

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية , ومنها: استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع   استزراع الراضي المستصلحة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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415 - بريث للتجارة Breathe شركة سبق قيدها برقم     191890 قيدت فى 24-08-2022 برقم ايداع    

53232 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  

البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في 

ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - تجارة الجملة والتجزئة للملبس والكسسوارات )بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير.  - التصنيع لدى الغير.  - 

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

416 - بجسكو للتصميمات والستشارات الهندسية )ش.م.م(.

PGESCO Engineering & Consultancy Services )S.A.E.( شركة سبق قيدها برقم     

276477 قيدت فى 18-03-1993 برقم ايداع    3793 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  

القيام بالخدمات الهندسية والستشارية الخاصة بتصميم وإدارة ومراقبة تصنيع مكونات محطات توليد الكهرباء 

وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات البنية الساسية بكافة أنواعها ومشروعات التحول الرقمي وكذلك كافة العمال 

الهندسية والستشارية وذلك سواء محليا  أو خارجيا  وإجراء الدراسات الهندسية والفنية والقتصادية والتصميم 

والدارة والتفتيش والتدريب, وبوجه عام جميع النشطة المكملة والمرتبطة بهم دون القيام بمزاولة أعمال تنفيذ 

المقاولت.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

417 - تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة امير لتجارة الورق ش . ذ . م . م شركة ذات مسئولية محدوده شركة 

سبق قيدها برقم     39183 قيدت فى 04-06-2009 برقم ايداع    11487 وفى تاريخ  25-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   تجارة الورق بجميع انواعه /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عجائن 

كرتون وورق ابيض

418 - فادى فريد فؤاد سوريـال عطيه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     80895 قيدت فى 2015-03-10 

برقم ايداع    6698 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أقامة وتشغيل مطبعة لطباعة 

الوفست وتجهيزات الطباعة - تصنيع الهديا التذكارية السياحية - نشر الكتب الثقافية - بيع الكتب و و الهديا 

التذكارية السياحية - أدارة  و تشغيل الكفتريات و الكافيهات السياحية مع أفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص 

لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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419 - هيثرو فريتHeathrow Freight )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     87143 قيدت فى 

21-10-2015 برقم ايداع    29227 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

النقل الدولى . الشحن البرى والبحرى والجوى . النقل البرى والبحرى والجوى والتفريغ . التخليص الجمركى . 

النقل المبرد او المجمد للبضائع ويشمل اعمال الشحن والتفريغ اللزمه لمباشرة النشاط . اقامة وتشغيل المخازن 

فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . التوريدات العمومية . التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونيا . تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوالة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بإحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض . كل ما سبق مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و 

مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

420 - الحبة للتجارة والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     91419 قيدت فى 07-03-2016 برقم 

ايداع    7626 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : تجاره كل ماهو 

مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه والعلف والمعدات والجهزه الكهربائيه والستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا . النقل البرى للبضائع وتقديم 

خدمات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي . تصنيع المواد الغذائيه والمشروبات والعصائر بجميع انواعها لدي 

الغير. استغلل العلمات التجاريه ) الفرنشايز( .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم120 لسنه 1982 والقانون 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تأسيس الشركه اى حق 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بائ وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه . ل يتم 

مزاوله نشاط النقل البري للركاب ) الداخلي – الدولي ( او البضائع )الداخلي – الدولي ( والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقليين واستخراج التراخيص اللزمه لمزاوله النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .

421 - بيست سرفيس جروب - BEST SERVICE شركة سبق قيدها برقم     107568 قيدت فى 

17-07-2017 برقم ايداع    25059 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

تقديم خدمات النظافة . التوريدات العمومية . صيانة المنشأت . المقاولت العمومية . ابادة ومكافحة الحشرات . مع 

مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356

لسنة 2008 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللومة لممارسة 

هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك اي اوجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيها بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرصها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحتة التنفيذية .
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Nahda University For Education And  422 - شركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والدارة

Management Services شركة سبق قيدها برقم     111584 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    

40692 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا. تملك وإدارة وتشغيل واستغلل المنشآت والمؤسسات التعليمية والجامعية المختلفة في حدود القوانين 

والقرارات السارية في هذا الشأن. القيام بأعمال التخطيط والتسويق والدعم الفني والداري للمنشآت والمؤسسات 

المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وإعداد المؤسسات والمنشئات المختلفة 

للعتماد والحصول علي شهادات الجودة من قبل الجهات المعنية والمحلية والدولية. إقامة وتشغيل مراكز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية. تقديم الخدمات التعليمية. تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق 

المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية وفيما عدا أيضا الستشارات الخاصة بمجال تكنولوجيا 

المعلومات. تملك وإدارة الجامعات الهلية والخاصة. إدارة المشروعات التعليمية بما ل يخالف احكام القانون رقم 

12 لسنة 2009, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 

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 على تحقيق غرضها في مصر او الخارج, كما يجوز لها ان 

تندمج قي الهيئات السالفة او تشريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

423 - رامكو للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     113282 قيدت فى 27-11-2017 برقم ايداع    

46513 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يصبح غرض الشركة                                                                                                         

1-المقاولت العامة   2 . اقامة وتشغيل مركز  لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

431 - توب ليفيل للمقاولت والتوريدات العمومية  

Top level For Contracting and General SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     140553 قيدت 

فى 03-10-2019 برقم ايداع    41551 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية / المقاولت العامة / تقديم الستشارات )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية / اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية / المقاولت الكهروميكانيكية والجهزة النذار الحريق والطفاء وكاميرات المراقبة / خدمات النظافة 

الداخلية والخارجية وخدمات توريد مستلزمات النظافة وخدمات ادارة البوفيهات والضيافة وخدمات توريد 

مستلزمات البوفية

432 - ايه اند اس جروب للتجارة A & S Group شركة سبق قيدها برقم     143707 قيدت فى 

12-12-2019 برقم ايداع    52972 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الفضة والهدايا والكسسوارات -التوريدات 

العمومية-ادارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات-بيع وتقديم وتوزيع المأكولت والمشروبات والتيك اواي-التوكيلت 

التجارية
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424 - دمج شركة او جيه للمقاولت )ش.م.م( خاضعه لحكام القانون رقم 159 لسنة1981 )مندمجه ( شركة 

سبق قيدها برقم     114577 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    52408 وفى تاريخ  25-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة القري السياحيه والفنادق ) الثابته( والموتيلت والنشطه المكمله او 

المرتبطه بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه . تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (. ادارة المشروعات عدا الداره 

استصلح وتجهبز الراضي  الفندقيه . اعداد التصميمات الهندسيه . المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله .

بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع . استزراع الراضي المستصلحه ) اقل من عشرين الف فدان ( . 

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . اقامة المزارع 

السمكيه وكذا صيد السماك . انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها . اقامة 

وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .اقامة وتشغيل وادارة 

وصيانة محطات الصرف الصحي اوالصرف الصناعي والتنقيه وتوصيلتها . العمال الميكانيكيه والكهربائيه . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه . التسويق العقاري . التوريدات العموميه . اقامة وتشغيل وصيانة  

محطات الطاقه الشمسيه )اوتوميشن(.

425 - بلستا الغذائية Blasta Foods شركة سبق قيدها برقم     118201 قيدت فى 06-03-2018 برقم 

ايداع    10959 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة أنشطة : تصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية . تصنيع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف لصالح الغير.

426 - كروما للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     120368 قيدت فى 26-04-2018 برقم ايداع    

19100 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وبالخص تجارة السمدة والمبيدات الزراعية والبيطرية والصحة العامة والحشرية المنزلية وتجارة بذور 

الخضراوات والبذور الزراعية- التصدير والتوكيلت التجارية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الحادية- 

نترات كالسيوم – سلفات بوتاسيوم – نترات بوتاسيوم – يوريا فوسفات – سوبر فوسفات – اسمده عضوية – 

هيومك اسيد – احماض امينية - وخلط وتعبئة أسمدة ورقية و مخلبيه بودره وسائله و اسمده مركبه بودرة سائلة- 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات بكافة انواعها وخصوصا المبيدات الحشرية المنزلية سواء بودرة أو سائلة أو 

معجون أو جل وصحة عامة سواء سائلة أو بودرة ومبيدات زراعية سواء سائلة أو بودره ومبيدات بيطرية

427 - فورسيزتكس Forces Tex شركة سبق قيدها برقم     122209 قيدت فى 19-06-2018 برقم ايداع    

26540 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كافة مستلزمات الصناعات الجلدية والحذيه . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة مستلزمات الملبس الجاهزة 

والصناعات النسيجيه وتصنيع اربطة الحذيه والحبال النسيجية . وتصنيع كل ما سبق لدي الغير . التجارة العامه 

فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العمومية . التصدير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.
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428 - اس اند ايه للتجارة S&A شركة سبق قيدها برقم     122281 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع    

26850 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا علي الخص الدوات المكتبية والهندسية واللكترونية والتكنولوجية والثاثا المكتبي والورق و 

الكسسوارات والهدايا /التوريدات العمومية /حق استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (/البيع بالعمولة /التجارة 

اللكترونية عبر النترنت /ادارة و تشغيل مركز لعداد و تنمية وتدريب الموارد البشرية /ادارة و تشغيل المحلت 

و المراكز و السلسل التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية .

429 - بوليفار للستثمار الغذائي  F.B.i)ش.ذ.م.م.(شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم     

122639 قيدت فى 04-07-2018 برقم ايداع    28533 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط 

تربية جميع أنواع الحيوانات  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها وتعبئتها وتغليفه.  2. ليصبح   1.

تربية جميع انواع  سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان أو التفريغ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  3.

إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  5. الدواجن والطيور سواء كان ذلك فى التسمين او اللحوم .   4.

استصلح واستزراع وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ,  تربية الخيول .  6.

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق 

الري الحديث وليس الرى بطريق الغمر )فى حدود اللف فدان (فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين 

اقامة  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  7.

اقامة وبيع وشراء الراضي الفضاء والصحراوية والزراعية  صوامع الغلل لتخزين الحبوب والمركزات.  8.

شراء وبيع الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية )كهرباء , مياة ,  وتقسيم الراضي.  9.

صرف(  10. الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لنشاطها .  11. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لنشاطها .  12. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه )لكل مستلزمات الحديد (تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , 

ولينشي تأسيس الشركة اي حق في مزاوله غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  13. التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العموميه   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة النشطه. ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه ا تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعانها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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430 - ايمن ابو زيد خليفه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     132489 قيدت فى 07-03-2019 برقم ايداع    

10906 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   1- تقديم الستشارات العلمية 

) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(  2-- اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات 

العلمية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  3 -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموراد البشرية   4 - ادارة المشروعات عدا ادارة الفنادق   5 - اعداد درسات الجدوى للمشروعات  6- 

اعداد البحاث العلمية والمعملية  7 - التوكيلت التجارية  8- توريد برامج الكمبيوتر الخاصه بتحليل البيانات 

والبرامج المعملية وبرامج ادارة المسستشفيات   9- توريد الكيماويات والكواشف  المعملية ولوازم واجهزة معملية 

واجهزة الكمبيوتر  10- التصدير  11 - ادارة وتشغيل معامل التحاليل والمنشاءات الطبية    وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.

433 - القبعة للستشارات التسويقية Cap Marketing Solutions شركة سبق قيدها برقم     151598 

قيدت فى 27-07-2020 برقم ايداع    23134 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركةهو : التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. تقديم الستشارات التسويقيه ) فيما عدا الستشارات 

القانونية و القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زيادة راس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون راس المال و لئحته التنفيذية (. التسويق اللكترونى . و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و يجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون

 ) REAL WAY FOR REAL ESTATE (  434 - ريل واى للتسويق العقارى

شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     154792 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    34247 

وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- التسويق العقارى   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذ ه النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او خارجها كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

435 - كليوباترا لصناعة البلستيك CLEOPATRA شركة سبق قيدها برقم     156394 قيدت فى 

01-11-2020 برقم ايداع    39718 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطه داخل قانون 

72   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه   انشطه خارج قانون 72   توزيع المنتجات البلستيكيه   

التصدير   افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار

436 - فريست لصناعة الزيوت ومنتجاتهاF-Oil شركة سبق قيدها برقم     161390 قيدت فى 2021-02-07 

برقم ايداع    5990 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف زيت الطعام النباتي المكرر والمسلي النباتي وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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437 - مذر بينج للستشارات Mother Being For Consulting شركة سبق قيدها برقم     162746 قيدت 

فى 03-03-2021 برقم ايداع    10366 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

تقديم الستشارات في مجال التنمية البشرية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات  هو :  -

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

إدارة المعارض ) عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة وورش  سوق راس المال ولئحتة التنفيذية( .  -

بيع منتجات  اعداد الدورات التدريبية .  - العمل بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده .  -

التسويق اللكترونى عبر  تقديم خدمات الدفع اللكترونى   - ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير .  -

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  التجارة اللكترونية   - النترنت   -

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  والتطبيقات بمختلف انواعها  -

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز 

لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول الي شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .

438 - إكونومى اند بيزنس للتدريب ECONOMY AND BUSINESS FOR TRAINING شركة سبق 

قيدها برقم     166768 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع    24288 وفى تاريخ  25-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة مركز لتدريب الموارد البشرية

439 - أحمد خليل للتجارة والستثمار Ahmed Khalil For Trade And Investment شركة سبق قيدها 

برقم     179336 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    10536 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل 

تشغيل و إدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع  النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  •

تشغيل و إدارة المحلت التجارية.  • المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اوي.  •

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  وذلك دون اخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة و يجوز للشركة ان تشارك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا 

لحكام القانون.

440 - شركه ايليت للتجاره والمقاولت والشحن الدولي شركة سبق قيدها برقم     9471 قيدت فى 

22-01-2003 برقم ايداع    379 وفى تاريخ  27-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

)1(التجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  )2(المقاولت العامة والمقاولت المتكاملة والمقاولت 

التخصصية )في مجال أعمال المياه والصرف الصحي(.  )3( مباشرة جميع أعمال الشحن الدولي من وإلى 

جمهورية مصر العربية سواء برا  أو جوا  أو بحرا  من خلل الشاحن الرئيسي ومباشرة نشاط النقل الدولي للبضائع 

من خلل منافذ النقل المعتمدة ومباشرة نشاط التخليص الجمركي على البوالص المجمعة لدى الجمارك والقيام 

بأعمال التخليص الجمركي بكافة منافذ جمهورية مصر العربية من حساب الشركة أو الغيرمع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة)4( أعمال التجارة 

والتوريدات العامة في كافة المجالت )خصوصا  في مجال الكابلت الكهربائية وكافة الدوات الكهربائية(.

441 - شركه الشمس للدويه والمستحضرات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     11829 قيدت فى 2004-09-09 

برقم ايداع    6339 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الدوية والمستحضرات الطبية  

التصنيع لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية والبيولوجية والمطهرات والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة   لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون بها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع  الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقبق غرضها في مصر اوالخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Page 861 of 1587 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

442 - بلو مون BLUE MOON L L C ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     32117 قيدت فى 

07-05-2008 برقم ايداع    9413 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. 

القيام بأعمال المراجعة والتقييم الفني للنظم والمواصفات الدولية 2. تقديم الستشارات الفنية والدورات التدريبية 

الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة الشركات والجمعيات الزراعية إداريا  وطرق إدارتها وتأهيلها للتوافق مع النظم 

والمواصفات الدولية 3. سحب وتصدير العينات من الشركات التي يتم التعامل معها لثبات توافقها مع المواصفات 

الدولية 4. تصدير الخضروات والفاكهة 5. التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا  6. التصدير والتوكيلت 

التجارية وتلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 118 

لسنة 1975 بشان سجل المصدرين 7. بيع وتصدير المنتجات 8. إعداد وتنظيم ورش العمل 9. إعداد الدورات 

التدريبية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة باعمالها أو التي مر تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

443 - بى سيفتى لمعدات الطفاء ومهمات المن الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     38475 قيدت فى 

29-04-2009 برقم ايداع    8608 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  

التوريدات والتجارة فى مجال معدات الطفاء ومهمات المن الصناعى بجميع انواعها وملبس العاملين واجهزه 

انذار الحرائق المبكر وسيارات الطفاء وقطع غيارها وكافة مستلزمات الوقاية من الحرائق الداخلية والخارجية 

والتوكيلت التجارية فى ذات المجال وتدريب العاملين على استخدام معدات واجهزة مقاومة الحرائق بالضافة الى 

الستيراد والتصدير . التجارة فى المواد الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة والمبردة . مع مراعأة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

444 - دو بيىي شركة سبق قيدها برقم     59321 قيدت فى 04-07-2012 برقم ايداع    14060 وفى تاريخ  

28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض من الشركة هو: تطوير برامج شئون العاملين لتنظيم صرف 

الرواتب – تنظيم طبع كشوف الرواتب )البيرول(. وضع أنظمة الفنية لتنظيم عملية الحضور والنصراف وضع 

أنظمة أرشيفية للمؤسسات المصرفية والغير مصرفية التي تخص ملفات العاملين لدى تلك المؤسسات وتقديم خدمات 

واستشارات اقتصادية للعملء وتحديث برامج الحاسب اللي الخاصة بالتطوير والنظم الساسية )كل ما سبق دون 

القيام بأي عملية مصرفية( - وخدمات التقسيط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي  تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

445 - التحاد المصري الماراتي للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     59327 قيدت فى 

04-07-2012 برقم ايداع    14084 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /

التصدير و التوكيلت التجاريه/ المقاولت العمومية واعمال الديكورات/ التجاره العامه و التوزيعفيما هو مسموح بة 

قانونا
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446 - بايوسورس لتجارة الدويةThe Biosource  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68327 قيدت فى 

29-08-2013 برقم ايداع    18560 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة وتوزيع وتصنيع لدى الغير للجهزة الطبية ومستلزماتها والدوية ومنتجات التجميل والمستحضرات الحيوية 

والمصال واللقاحات والمطهرات البشرية وغير البشرية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . انهاء 

اجراءات تسجيل الدوية ومستحضرات التجميل . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

447 - عمرو كمال الدين احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     74484 قيدت فى 11-06-2014 برقم ايداع    

14212 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اعمال الوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات ولتطبيقات بمختلف أنواعها . اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوى الليكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

448 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     82966 قيدت فى 2015-05-19 

برقم ايداع    14248 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامه وتشغيل 

الفنادق ) الثابته ( والقري السياحية والموتيلت بمستوي ل يقل عن ثلث نجوم والنشطه المكمله او المرتبطه بما 

ذكر من خدميه ترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه . تخطيط واقامه المناطق العمرانيه وتجهيزها بجميع المرافق 

والخدمات . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما وررد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .

449 - شركة كرنفال للفنون شركة سبق قيدها برقم     96167 قيدت فى 15-08-2016 برقم ايداع    25275 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل غرض الشركة هو : تقديم الستشارات الهندسية )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

اعداد التصميمات الهندسية .  - المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (   -

التجارة العامة لكافة المنتجات  المقاولت العامة .  - مقاولت التشطيبات الداخلية واعمال الديكور.  -

ادارة المشروعات )عدا الفندقية(   التصدير و التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية .  - المسموح بها قانونا.  -

التصنيع لدي الغير وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة  المنتجات المعدنية  الشراف علي تنفيذ المشروعات .  - -

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس  والبلستيكية والخشبية .   -

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .
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451 - جولدن جروب للمقاولت GOLDEN GROUP شركة سبق قيدها برقم     108327 قيدت فى 

03-08-2017 برقم ايداع    27726 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة هو:المقاولت العمومية التوريدات العمومية /استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة )في حدود الف فدان( / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

/ إقامة وتشغيل المدارس الخاصة فيما ل يتعدى التعليم الثانوى/ النتاج الحيواني والداجنى والسمكي / الستثمار 

العقاري / التسويق العقاري / اعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحى.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

FAST ACT FOR TRADING AND INFORMATION  452 - فاست اكت للتجارة و نظم المعلومات

SYSTEM شركة سبق قيدها برقم     117307 قيدت فى 18-02-2018 برقم ايداع    8058 وفى تاريخ  

28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة - اعمال التوصيف و 

التحيليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها - اعمال تصميم و انتاج البرامج و 

التطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظ المعلومات اللكترونيه و تشغيلها و التدريب عليها - انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفه من صوت و صوره و بيانات - ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونيه 

- اعمال التوصيف و التصميم و التطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها - انتاج وتطوير النظم المدمجه و تشغيلها 

و التدريب عليها - اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البياتات - التصالت و حدمات النترنت - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعيه - اقامه شبكات نقل الصوت و الصوره و البيانات و تقديم خدمات 

القيمه المضافه بعد الحصول علي ترخيص  من الجهات المعنيه ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول - اداره و 

تشغيل و صيانه محطات و شبكات التصالت سلكيه وللسلكيه و القمار الصناعيه بعد الحصول علي ترخيص من 

جهات المعنيه ول يشمل ذللك الذاعه و التلفزيون - مشروعات البحث و التطوير العلمي من اجل التنميه- 

المشروعات التي تدعم علوم الفضاء و الستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه - اداره مراكز التدريب 

لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - اداره مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصه في 

مجالت المعلومات و التصالت تطويرها - حاضنات العمال التكنولوجيه موعد رياده العمال - النشطه المتعلقه 

بتحويل المحتوي التقليدي صوت و الصوره و البيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي و 

الثقافي و الفني - توريد و صيانة و تركيب جميع العمال الكهروميكانيكية - تجارة و توزيع المستلزمات والجهزة 

الطبية و مستلزمات الطاقة المتجددة و المكملت الغذائية - التوريدات العمومية .- التوكيلت التجارية - تقديم 

الستشارات ) فيما عدا كل ما يتعلق باسواق الوراق المالية و الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( - 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008 - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة - ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان 

نتدمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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453 - اسم الشركة هو :- ترافيليستا Travilista للستثمارالسياحي والتسويق والتطوير العقاري والتجارة 

اللكترونية شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقا لحكام القوانين المصر شركة سبق قيدها برقم     118269 

قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع    11180 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل 

غرض الشركة هو  /   - إقامة وتشغيل وتسويق الفنادق, الثابتة والعائمة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق 

والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والمخيمات السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو 

ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبينة من الطاقة اليوائية للمشروع.  - إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب 

الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  -السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير 

المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  -السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية, 

ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.  أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 

2017  - إقامة وتشغيل الكافيتريات والمطاعم والنشطة المكملة لها .  - التسويق اللكتروني  والمدفوعات 

اللكترونية .  - الستثمار السياحي .  - الستثمار والتسويق والتطوير العقاري .  - التجارة اللكترونية .  - 

التوكيلت التجارية .  - تنظيم المعارض)عدا السياحية ( والمؤتمرات مع اللتزام بإستصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض علي حده ,الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكومية مع اللتزام بأفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

454 - إم تى أى للصناعة شركة سبق قيدها برقم     126569 قيدت فى 23-10-2018 برقم ايداع    44486 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح :    انشطه داخل القانون رقم 

72 لسنه 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية والمنزلية واللكترونية  صيانة الجهزة 

الكهربائية والمنزلية واللكترونية  تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الكهربائية والمنزلية واللكترونية 1- صناعه 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله م انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   2- اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 3- اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغليها والتدريب عليها 4- انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت 

وصوره وبيانات 5- ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 6- اعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها 7- انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها 8- اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9- تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات 10- التصالت وخدمات 

النترنت.   انشطه خارج القانون رقم 72 لسنه 2017 الستيراد والتصديرعلي ان تمسك الشركه دفاتر وحسابات 

مستقله للنشطه خارج قانون رقم 72 لسنه 2017   ويجوزللشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارح كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه

455 - إل بى اى فارما    LBI Pharma شركة سبق قيدها برقم     141516 قيدت فى 27-10-2019 برقم 

ايداع    45195 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه هو / توزيع 

وتسويق المكملت الغذائيه    ومستحضرات التجميل والغذيه  الخاصه والمطهرات والمستلزمات الطبيه والدويه 

البيطريه والعشاب الطبيه والخامات الدوائيه وتسجيل كل ما سبق لدي الجهات المختصه   التصنيع  لدي الغير 

للمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل والغذيه الخاصه والمطهرات والمستلزمات الطبيه والدويه البيطريه 

والعشاب الطبيه والخامات الدوائيه   التوكيلت التجاريه  التصدير
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456 - كى تى سى جروب ايجيبت للتوريدات العمومية  

K T C Group For Egypt شركة ذات مسؤولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     146490 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    5645 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

457 - إيجى بيل للمقاولت و التجارة و التوريدات Egy Bella شركة سبق قيدها برقم     149700 قيدت فى 

15-06-2020 برقم ايداع    17193 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل  غرض 

الشركه هو /   1-تصنيع وتعبئه وتغليف وطحن الحبوب الغذائيه والمواد الغذائيه ومضارب الرز للنفس وللغير 

ولدى الغير   2-التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه وعلى الخص تجارة 

السكر والرز والبن والعطارة والبقوليات وتوزيع وتوريد المواد الغذائيه   3-المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذة النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ؛كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

458 - بينكال ديزاين ستوديو للتصميمات الهندسيه          

PINNACLE DESIGN STUDIO          FOR ENGINEERING DESIGNS شركة سبق قيدها 

برقم     161786 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع    7386 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :- إعداد كافة التصميمات الهندسية والمعمارية الداخلية والخارجية وأعمال التخطيط 

والتصميمات النشائية والكهربائية والميكانيكية وتصميمات البنية التحتية- اعداد الدراسات الهندسية والفنية 

والمعمارية ما قبل التصميم والتخطيط للمشروعات- اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقية- الشراف على 

تنفيذ المشروعات- اعداد المجسمات ثلثية البعاد- تصميم المناظيروذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقق غرضها في 

مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

459 - نيو هاجرباك للصناعه والتجارة والتوريدات العمومية NEW HAGER PACK شركة سبق قيدها برقم     

162022 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع    8122 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة /نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017:)1( اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الستريتش فيلم الصناعي و 

الستريتش الغذائي   و مواد ذاتية اللصق ) بكر سلوتيب و بكر دوكو ()2( تصنيع منتجات البولي ايثلين فوم )

رولت واعواد وزوايا وشبك وبنكج رود و رولت فوم مبطنه ميتاليز (-تجارة الجملة وتجارة التجزئه في المناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده- تصنيع قوالب و اسطمبات بالليزر- نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017:- 

التوريدات العموميه - التصديرمع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثماروذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

للمارسه هذة النشطه.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان  تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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460 - ايجيبت أفريقان المحدودة للتوريدات والتجارة Egyptian African Limited )EA . Ltd( شركة سبق 

قيدها برقم     162406 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    9403 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية  

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ 

تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  المقاولت العامة  مقاولت إنشاء المباني  تصدير 

القمح والسمنت    التعبئة والتغليف للغير.  طحن الحبوب وصناعة المكرونة.

461 - تعديل اسم الشركة ليصبح / موثوق للتسويق اللكترونى شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق 

قيدها برقم     187763 قيدت فى 31-05-2022 برقم ايداع    33598 وفى تاريخ  28-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :   - التسويق اللكتروني   - التجارة اللكترونية   - تقديم خدمات 

رجال العمال ) فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون (   - الستشارات ) فيما عدا الستشارات 

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة رأس المال و الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون رأس 

المال ولئحته التنفيذية (  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالعا او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .

462 - شركه ريفا فارما ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     307943 قيدت فى 25-09-1997 برقم ايداع    

18859 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . النشاط الصناعى : تصنيع 

وتعبئة المستحضرات الصيدلية الصلبة مثل الكبسولت والقراص وتصنيع وتعبئة المستحضرات السائلة كالشراب 

والكسير مع السماح للشركة بإدخال 50 % من إنتاجها للسوق المحلى بشرط موافقة الجهزة بوزارة الصحة 

والتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير وتصنيع أدوية بيطرية وإضافات أعلف . تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل 

وتصنيع المستلزمات الطبية والعشاب الطبية وتصنيع المكملت الغذائية . إستيراد كبسولت معبأة وأقراص تامة 

الصنع لتشريطها أو التعبئة فى عبوات مختلفة الشكال وتعبئة المستلزمات الطبية والمطهرات الطبية وتعبئة 

العشاب الطبية وتعبئة المكملت الغذائية وتعبئة مستحضرات التجميل والكواشف المعملية . النشاط التخزينى : 

تخزين الدوية البشرية والدوية البيطرية وإضافات العلف ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها والعشاب 

الطبية والمكملت الغذائية ووسائل تنظيم السرة والجهزة التعويضية . ومستلزمات طب السنان والطب الوقائى 

والكواشف الوقائية والخيوط الجراحية والكواشف المعملية والمطهرات الطبية والمستلزمات الطبية وذلك بغرض 

التصدير بالكامل لخارج جمهورية مصر العربية والذى لتنتجه الشركة والمشترى من السوق المحلى أو السوق 

الخارجى .

463 - اجرو تريدنج للتوكيلت التجارية ) ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     32453 قيدت فى 

21-05-2008 برقم ايداع    10797 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1 

. التصدير والتوكيلت التجارية لتجارة السمدة والمبيدات والكيماوية والمخصبات الزراعية ومنظمات النمو 

الزراعى واستصلح واستزراع الراضى . 2 . الدعاية والعلن بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءه . 

3 . تملك وتصميم وتركيب لوحات اعلنات الطرق وادارتها وتأجيرها واستنجارها فيما عدا التأجير التمويلى . 4. 

اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت بشرط استصدار تراخيص لكل معرض على حدى .  5. التسويق 

والبيع اللكترونى لمنتجات الشركة .  6. التوريدات العمومية . 7. تصنيع لدى الغير خطوط فرز وتدريج 

الحاصلت الزراعية لعادة بيعها . 8. تصنيع لدى الغير سيور وخطوط نقل الحركة للمنتجات لعادة بيعها . 9. 

تصنيع لدى الغير الكسسوارات المنزلية وادوات المائدة لعادة بيعها . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من وجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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464 - المحتوى الجديد للصحافه والنشر شركة سبق قيدها برقم     51634 قيدت فى 05-05-2011 برقم ايداع    

7254 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إصدار صحيفة إسبوعية باللغة 

العربية تحمل اسم المال , وبيع وتوزيع ونشر الصحف والمجلت , إنشاء وإدارة المواقع اللكترونية عبر النترنت 

مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

.

465 - شركة تكنورابد TECHNO RAPID ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     59706 قيدت فى 

29-07-2012 برقم ايداع    15723 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  التجارة العامة 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بكافه انواعه  مع  التصدير  3- والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  2-

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  -

467 - امان لتكنولوجيا المدفوعات اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     86813 قيدت فى 08-10-2015 برقم 

ايداع    27934 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تقديم خدمات التشغيل 

المتخصصة لنظمة تكنولوجيا المعلومات والتصالت   2. ادارة وتشغيل وصيانه معدات وشبكات الحاسب اللي 

والنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية   3. وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل 

النترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا   4. اعمال التجارة والتوزيع 

والتسويق لحساب الشركة والغير والمنتجات والجهزة اللكترونية والتكنولوجيا المتقدمه للتليفونات المحمولة 

بانواعها وقطع غيارها ومستلزماتها والخطوط اللزمة لتشغيلها والجهزة الدوات الكهربائية بكافة انواعها 

والتصدير للمصانع والشركات للمنتجات الوطنية والجنبية المرتبطة والمكمالة للنشطة السابقة .5. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية .

468 - كام للنقل والتجارة KAM Company For Transportation And Trading شركة سبق قيدها 

برقم     91001 قيدت فى 23-02-2016 برقم ايداع    6098 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . النقل البرى للبضائع . تجارة وتوريد مواد البناء . المقاولت العمومية . تجارة وتأجير 

اللت والمعدات ) فيما عدا التأجير التمويلى ( الستثمارات المالية وإقامة المشروعات الستثمارية فى المجالت 

التجارية وتسويق المنتجات محليا وخارجيا . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضىى المستصلحة ) فى حدود الف فدان ( ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ؛ وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق 

الغمر . مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ؛ 

ولينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
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469 - إس أي جي كومبيبلوك إيجيبت         SIG Combibloc Egypt     )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     98760 قيدت فى 09-11-2016 برقم ايداع    34961 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات  الفنية بكافة انواعها  )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  .   تركيب مكينات التعبئة والتغليف   . تقديم  خدمات 

الصيانة المتنقله . القيام بالعمال الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية والتقنية اللزمة لتركيب الت المصانع 

وصيانتها . مع مراعاة أحكام القوان ين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

477 - تراث لدارة الصول العقارية شركة سبق قيدها برقم     122280 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع    

26849 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : إدارة و تقييم الصول العقارية   

- شراء و بيع و تأجير وإدارة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .  - ادارة المحلت و المراكز و السلسل 

التجارية .  - حق إستغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( .  - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

470 - بيست اوريس لخدمات النظافه والصيانه شركة سبق قيدها برقم     103806 قيدت فى 2017-03-26 

تقديم  برقم ايداع    11104 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح   •

خدمات النظافة والصيانة لكافة المنشأت  التوريدات العموميه/ ادارة تأجير ووتجهيز المطاعم والكافيتريات 

والمحلت التجارية  / ادارة وتشغيل المولت و المحلت التجارية  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  

تجهيز الراضي بمرافق البنيه الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق(  ادارة وتأجير اماكن 

النتظار)الجراجات(  وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  تجارة الخردة والتخريد      ادارة سلمة الغذية 

والمشروبات   / التوكيلت التجارية والستيراد والتصدير   التخليص الجمركى /تنظيم المعارض والمؤتمرات 

والرحلت الداخليه  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا فيما عدا المعارض السياحية /تجارة 

الكيماويات والصباع والمنظفات مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   ادارة و تشغيل الغير  مع مرعاه ما ور بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350  لسنة 2007 وما ور بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مرعاة احكام 

القوانين و اللوائح القانونية و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة . و 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بي اي وجة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها  في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحتة التنفيذية .
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SMSA EXPRESS LLC  471 - سمسا للنقل السريع المحدودة مصر - شركة ذات مسئولية محدودة

EGYPT شركة سبق قيدها برقم     106299 قيدت فى 01-06-2017 برقم ايداع    19907 وفى تاريخ  

29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الخدمات البريدية . القيام بأعمال البريد السريع 

الدولي الوارد والصادر للبلد والبريد المحلى, ويشمل ذلك استلم وتجميع وفرز وتوزيع الخطابات والطرود 

والبضائع بكافة أنواعها . تقديم خدمات النقل البحري للبضائع بكافة أنواعها المسموح بها قانونا, والنقل البري 

للبضائع والشحنات والطرود بسيارات الشركة أو سيارات الغير . القيام بأعمال النقل الدولي والشحن الجوي 

للبضائع والطرود بكافة أنواعها عن طريق شركات الطيران والشركات المرخص لها بذلك . القيام بأعمال وكلء 

النقل والتصدير والتوريدات العامة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . التخليص الجمركي للشحنات والبضائع والطرود البريدية الواردة للبلد 

والصادر منها, وتقديم الخدمات اللوجيستية والتخزين لحساب الغير وإقامة المخازن وتشغيلها ) فيما عدا المخازن 

الخطرة ( .

472 - الستثمارات النمساوية مصر AUSTRO-EGYPTIAN INVESTMENTS شركة سبق قيدها برقم     

107083 قيدت فى 02-07-2017 برقم ايداع    22944 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . التوكيلت التجارية . التصدير وعلي الخص المعدات الميكانيكية والهندسية 

اللكتروميكانيكية . المقاولت العامة . بيع وايجار وتجارة السيارات عدا الليموزين وقطع الغيار . التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا  . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع 

الرضي المستصلحة ] اقل من عشرين الف فدان[ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية . توريد مواد غذائية 

. ادارة وتشغيل مطاعم والكافيتريا الثابتة .

476 - تراث للستثمار و التنميه شركة سبق قيدها برقم     122201 قيدت فى 14-06-2018 برقم ايداع    

26513 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة المشروعات . حق 

إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية . التسويق لكافة المنتجات . الستثمار الزراعي . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا. البيع بالعمولة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

473 - فكره سيتى fekra city شركة سبق قيدها برقم     115051 قيدت فى 01-01-2018 برقم ايداع    

119 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعايا و العلن بكافة الوسائل 

المسموعه و المقرومة و المرئية . تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال و للحنة 

التنفيذية( . التسويق اللكتروني . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها . اعمال تصميم و انتاج و تطوير البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات   

اللكترونيه وتشغيلها و التدريب عليها . إنتاج المحتوى الليكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات, 

وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الليكترونية . إنتاج وتطوير النظم المبرمجة وتقع العاب التدريب عليها, 

أعمال التوصيف والتصميم للشبكات . و المواقع الوسيطه التي تعتمد على القتصاد التشاركي , وتناول البيانات مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, , ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أم تلحقها بها, وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية . التصالت و خدمات النترنت . توريد و ترکيب و تشغيل انظمه تكنولوجيا المعلومات و التصالت . 

توريد و تشغيل و ترکيب و صيانه اجهزه و معدات و شبكات الحاسب اللي . تقديم خدمات مساحه العمل المشتركه 

واتاحه و تأجير المكاتب المشتركه والفتراضيه للشركات والفراد.
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474 - اندكس للحلول الكهربائية Index Power Solutions IPS شركة سبق قيدها برقم     116183 قيدت 

فى 28-01-2018 برقم ايداع    4134 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة هو :  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية و الكهربائية   المقاولت 

الكهروبائية و الكهروميكانيكية   القيام بأعمال صيانة المبانى .  ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .   اعداد 

التصميمات الهندسية .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  تصنيع و تجميع جميع انواع المحركات الكهربائية و 

جميع انواع اللوحات الكهربائية وجميع انواع الدوات الكهربائية و الميكانيكية و الكهروميكانيكية و الطلمبات 

والمراوح واللوحات الكهربائية وتشغيل وتشكيل جميع انواع المعادن .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها والتي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

475 - انترناشيونال ار اس للتصدير شركة سبق قيدها برقم     120163 قيدت فى 18-04-2018 برقم ايداع    

18163 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  - استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحه .ويشترط فى هاتين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر .   فيما عدا المناطق الصادر  بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .  -  التصدير.  - التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - 

التوريدات العموميه .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

478 - المصرية الردنيه لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     129552 قيدت فى 31-12-2018 برقم 

ايداع    56382 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  ادارة المشروعات مع 

مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات 

الترخيص بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

479 - لونج تيرم LONG TERM شركة سبق قيدها برقم     137998 قيدت فى 30-07-2019 برقم ايداع    

31744 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح   .الوساطة التجارية   

.التصدير   .توريد وتركيب وصيانة اجهزة الطفاء والنذار وبطاقات الحريق   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك 

باى جوة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالهم أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج كما   يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.
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480 - بروجيكت ادفايزور للستشارات PROJECT ADVISOR شركة سبق قيدها برقم     139728 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    38613 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

.  تقديم الستشارات الهندسية في مجال التشييد والبناء )فيما هذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواد وهذا الستشارات المالية من الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في السلم 27 من قانون سوق رأس المال والئحتة 

التنفيذية  ( . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقالت الشييد والبناء . التصدير . القيام بأعمال الديكور 

والتشطيبات . تجهيز وتأثيت الشركات والمطاعم والكافتيريات من المعدات والمفروشات . التوريدات العمومية . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنه 

2012 شان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .

481 - الشروق للعمارة شركة سبق قيدها برقم     142176 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    47548 

وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو  المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ول ينشىء تاسيسالشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة 

ان تشترك باي وجوه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون

482 - ز هيد هانتر لستشارات الموارد البشريةZ Head Hunter شركة سبق قيدها برقم     153778 قيدت 

فى 13-08-2020 برقم ايداع    30715 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو/ تقديم الستشارات  في مجال الموارد البشرية)في ما عدا  الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات 

المتعلقة بتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و هكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية و انشطة 

الشركات العاملة في المجال الوراق المالية المنصوص عليها  في المادة 27 من قانون سوق راس المال لئحة 

التنفيذية. ( أقامة و تشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية و ذلك  دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوايح السارية ف بشرط استصدار و التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمال و التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج مع الشركات او تشتريها او تلحق بها وفقا لحكام القانون
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 ELhamd for electrical and industrial projects 483 - الحمد للمشروعات الكهربائية والصناعية

شركة سبق قيدها برقم     163451 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    12591 وفى تاريخ  

29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة /  انشطة قانون 72   - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية بكافة أنواعها و) كابلت الضغط العالي والكسسورات   الخاصة بأنظمة الرضي  

وأنظمة الصواعق  والوصلت  والكواس ) النحاسية – و الحديدية-  واللومنيوم  -  والبايميتال ( - تصنيع 

وتوريد جميع الكسسوارات الخاصة بمحطات المحاولت والخطوط الهوائية وجميع سلسل الشد والتعليق بكل 

مكونتها – تصنيع وتوريد جميع ملحقات واكسسورات شبكات الرض والصواعق – تصنيع وتوريد جميع انواع 

المسامير والورد والصواميل جميع المقاسات وبخامات مختلفة – تصنيع وتوريد الجزاء المعدنية بمحطات 

الكهرباء )نحاسيه  - وحديدية  - والومنيوم( – تصنيع وتوريد كافة انواع اللوحات الكهربائية بجميع مشتملتها – 

تصنيع وتوريد اكسسورات تثبيت وتعليق الكابلت الكهربائية – تصنيع وتوريد ملحقات شبكات الجهد المنخفض 

والمتوسط والعالى ) المعدنيه – والبلستكيه ( – طلء وجلفنة المعادن – تصنيع الغرف الخرسانية الخاصة 

باستخدام الكهرباء .  - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  - أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها .  - التصالت وخدمات النترنت .  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وليشمل ذلك 

الذاعة والتلفيزيزون .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطوير هذا.  انشطة 

خارج قانون 72   - التوريدات العمومية .   - المقاولت المتخصصة والمتكاملة .  مع افراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .  وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح السارية , وبشرط 

استصدار تراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

 Golden Point Developments - 484 - جولدن بوينت لدارة الصول العقاريه وتطوير المشروعات

شركة سبق قيدها برقم     165935 قيدت فى 11-05-2021 برقم ايداع    21335 وفى تاريخ  

29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   المقاولت العامه والمتخصصه والمتكاملةالتوريدات  العموميه 

الستثمار والتطوير العقاري الدعاية والعلن الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   

إقامة وتنظيم المعارض ) عدا  المعارض السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حده .   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   

استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق  الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريةرقم 356سنة 2008   إدارة الصول 

العقارية إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية 

وشروط وإجراءات الترخيص بها .   شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية .   تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .  تقديم الستشارات في مجال تطوير المشروعات ) 

فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة التشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد 

تعاونهاعلي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها  او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون
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485 - هانكنز للتوريدات 

HANKENZ SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     169408 قيدت فى 28-07-2021 برقم ايداع    

34008 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة / تجميع وتركيب وبيع الللواح الكهربائية / تقديم الستشارات الهندسية / جميع أعمال الصيانة 

المباني / التصنيع لدي الغير / التوريدات العمومية وذلك دون الخلل باحكام القوانين والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه  مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لفها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

486 - وان سنت ONE CENT شركة سبق قيدها برقم     171966 قيدت فى 07-09-2021 برقم ايداع    

41566 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض /  •   التسويق العقارى        

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  والقرارات السارية بشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

487 - سكاى فور إم إى بى سوليوشنز Sky for MEP solutions شركة سبق قيدها برقم     177376 قيدت 

فى 07-12-2021 برقم ايداع    59186 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجميع جميع اجهزة و معدات 

FOAM(( مكافحة الحريق بجميع مقاستها واشكالها المختلفة من بودرة كيماوية جافة وبودرة كيماوية رطبة

NOVEC FK5112( )FM200 HFC226EA(( واجهزة اطفاء حريق المطابخ CO2  وجميع الغازات التى 

تعمل لطفاء الحرائق و اجهزة الطفاء التلقائى و اليدوى و الوتوماتيك و اجهزة الطفاء التى تعمل بالستشعار 

عن بعد و صناديق الحريق بجميع اشكالها و احجامها ومقاساتها و لواكير و نهايات و كبس الخراطيم و البشبورى 

والهوزرل واجهزة النذار المبكر ضد الحريق والسرقة ومضخات الحريق بجميع لوازمها و وسائل وادوات تعبئة 

الغازات المتطورة وعربات الحريق بجميع اشكالها واحجامها وانواعها ومحابس وعدادات و رشاشات الحريق و 

اسطوانات الحريق ذات الضغط العالى و المنخفض و طفايات الحريق و تنكات البترول و تنكات الفوم و غازات 

الطفاء صيانة جميع اجهزة و معدات مكافحة الحريق بجميع مقاساتها و اشكالها المختلفة و اجهزة اطفاء حريق 

المطابخ CO2 واجهزة الطفاء التلقائى واليدوى والوتوماتيك و اجهزة الطفاء التى تعمل بالستشعار عن بعد 

وصناديق الحريق ولواكير ونهايات وكبس الخراطيم والبشبورى والهوزرل واجهزة النذار المبكر ضد الحريق 

والسرقة ومضخات الحريق بجميع لوازمها و وسائل وادوات تعبئة الغازات المتطورة وعربات الحريق بجميع 

اشكالها واحجامها وانواعها و محابس و عدادات و رشاشات الحريق واسطوانات الحريق ذات الضغط العالى 

والمنخفض و طفايات الحريق و تنكات البترول و تنكات الفوم و غازات الطفاء  وتشكيل المعادن بكافة انواعها 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين و 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها   ال بعد الحصول على 

التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

المقاولت العامة و مقاولت العمال الكهروميكانيكية.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة للشركة ان تشترك باى وجه 

من الوجوع مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

488 - أحمد عبدالرحمن للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     178537 قيدت فى 

27-12-2021 برقم ايداع    63037 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

رصف وانشاء وصيانه الطرق
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489 - أنبط جولد Anbat Gold شركة سبق قيدها برقم     182321 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    

12522 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وفصل واستخلص وتحليل وتنقية وتشكيل وسبك الذهب والمعادن والحجار الكريمة  بكافة أنواعهم  تجارة 

التجزئة والجملة للسبائك والمصوغات والحجار الكربمة  التنقيب عن الذهب والمعادن والحجار الكريمة والخامات 

المصاحبة لها واستخراجها  تقديم الخدمات التعدينية من استغلل المناجم والمحاجر  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

490 - ايدج برو لنظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم     12003 قيدت فى 27-10-2004 برقم ايداع    

9377 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : القيام بأعمال الستيراد والتصدير 

والوكالت التجارية عن الشركات والفراد والمصانع المحلية والجنبية سواء داخل أو خارج )ج.م.ع( فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلتزم موافقة الهيئة مسبقا  والمنتجة والموزعة لكافة منتجات برامج الحاسب اللى بكافة 

أنواعها وما يلزمها من مستلزمات واجهزة والقيام بإنتاج برامج الحاسب اللى بكافة أنواعها , كما يشمل البيع 

بالجملة والقطاعى والدخول في العمليات والمزايدات والممارسات والتوريدات التي تطرحها جميع الجهزة 

والجهات الحكومية والقطاع العام وكذلك القطاع الخاص سواء شركات أو أفراد . القيام بأعمال الرفع المساحى 

وجمع وادخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية, لهداف محددة, والتى تساعد على 

التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن , بالضافة إلى قراءة البنية التحتية لي مدينة وذلك 

بإستخدام وسائل نظم المعلومات الجغرافية وتقديم الستشارات الهندسية فيما سبق. مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

يلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

491 - شركه ميدي لب انترناشيونال للخدمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     30618 قيدت فى 

14-05-1997 برقم ايداع    2285 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. 

العمل فى مجال توريد وتوزيع وتجارة كافة الجهزه الطبية والمستلزمات الطبية والمعدات والمستهلكات اللزمة 

للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات الطبية .2. العمل فى مجال صيانة كافة الجهزة والمعدات 

الطبية الخاصة بالشركة او للغير فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . 3. العمل فى مجال تقديم 

الستشارات الطبية ودراسات الجدوى القتصادية فى كافة المجالت الطبية فى داخل جمهورية مصر العربية او 

خارجها . 4. العمل فى مجال المقاولت المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية . 5. إقامة مراكز لتدريب الفنيين 

والموظفين والداريين العاملين فى المجال الطبى والعلجى والدوائى .  6. تنظيم المؤتمرات الطبية وإقامة 

المعارض الخاصة بالجهزه والدوات والمعدات الطبية والدوائية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده .7. التصدير والستيراد والوكالت التجارية فى حدود غرض الشركة . بما ل يتعارض مع القوانين 

واللوائح المنظمة والسارية فى هذا الشأن . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط . ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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492 - شركة السعودى للتوكيلت التجارية والعمومية S G شركة سبق قيدها برقم     47847 قيدت فى 

30-08-2010 برقم ايداع    19367 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح تجارة وتوزيع وتوريد جميع انواع الدوات الصحية والبلط السيراميك ولوازمها ومشتقاتها والتوريدات 

العمومية والتجارة العامة واستصلح واستزراع وتنمية الراضى الصحراوية والستثمار الزراعى والستزراع 

السمكى والنتاج الحيوانى والداجنى فى مناطق التنمية الزراعية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

egyptian petro for manufacturing and  493 - البترو المصرية لصناعة وتجارة خامات البلستيك

trading plastic raw materials شركة سبق قيدها برقم     54835 قيدت فى 01-11-2011 برقم ايداع    

20962 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : - مواسير 

بلستيك PVC لمياه الشرب والصرف الصحي    - حبيبات PVC مركبةPVC COMPOUND .  - قطع 

ووصلت بلستيك من PVC  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع , 

استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) أقل من ألف فدان (  - طحن وتحبيب 

وتحسين مواصفات خامات البلستيك , تصنيع خامات الماستر باتش من ال PVC والبولي اثيلين والبولي بروبلين 

والبولي ايسترين وجميع الضافات والمثبتات بجميع ألوانه , تصنيع أفلم ورولت الPVC  - تصنيع وإنتاج بلط 

أرضيات وانترلوك مصنوع من البلستيك المعاد تدويره والرمال  - إعادة تدوير مخلفات البلستيك  أنشطة خارج 

قانون الستثمار :  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة )فيما هو مسموح به قانونا (  التصدير -  مع مراعاة 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 , ومرسوم 

بقانون 14 لسنة 2012 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط    تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة للنشطة المضافة ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

494 - فيركليرانس ليمتدFAIR CLEARANCE LIMITED . شركة سبق قيدها برقم     56193 قيدت فى 

22-01-2012 برقم ايداع    1736 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استدراك الخطأ 

المادى بالتأشيرة رقم 33261 بتاريخ 22 /11 / 2015 وتصحيح الخطأ الوارد بالشركة الحالى بإضافة غرض 

الشركة التالى :  غرض الشركة هو : أعمال التخليص الجمركي والعمال اللوجيستية , تقديم خدمات الشحن البري 

والبحري والجوي والنقل البري والبحري للخامات والبضائع وأعمال التفريغ والتخزين بكافة أنواع أعمال التخزين 

والتعبئة لدي الغير , أعمال النظافة لدي الغير , أعمال الستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Page 876 of 1587 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

495 - مجموعة الكيان للتوريدات العامة و المقاولت شركة سبق قيدها برقم     85811 قيدت فى 

31-08-2015 برقم ايداع    24443 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . التطوير والستثمار والتسويق العقارى . ادارة المشروعات . تقديم 

الستشارات الهندسية .  التجارة العامة والتوزيع والتسويق ) فيما هو مسموح به قانونا ( والتوريدات العمومية . 

التصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية . اقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية . شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية . شراء وبيع 

وتقسيم الراضى بغرض البناء عليهم ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء ومياه وصرف ( . اقامة وتشغيل وادارة 

المدارس . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع . استزراع الراضى 

المستصلحة .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

496 - ايلجانت تكس لتجارة القمشة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     105200 قيدت فى 2017-05-04 

برقم ايداع    16027 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة القمشة 

بالجملة والتصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

497 - أمازون للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     106480 قيدت فى 06-06-2017 برقم ايداع    

20619 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية / انشاء ورصف الطرق والكباري والنفاق وصيانتها / مقاولت إنشاء المبانى الحديثة / 

مقاولت التشيد والبناء / مقاولت الساسات والنشاءات المعدنية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية وتعديلتها ول 

ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من 

الجهات المختصصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Page 877 of 1587 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

498 - الشركه العربيه للدائن شركة سبق قيدها برقم     117103 قيدت فى 12-11-1997 برقم ايداع    

14222 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / رولت بلستيك للصوب 

الزراعية والنفاق والتبطين والعزل – رولت بلستيك شرنك PE – رولت بلستيك طبقة واحدة ومتعددة 

الطبقات بالبثق للتعبئة والتغليف بالتات بلستيك – حبيبات بلستيك مسترجعه  معاد تدويرها PP PE خراطة 

معادن ) مسامير – صواميل – جلب – اكسات ( واستيراد مستلزمات النتاج اللزمة النشطة الصناعية التى من 

شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها, وتجميع الجزاء 

والمكونات وتركيبها لنتاج منتجات وسيطة أو نهائية, ول يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل 

والسعوط )النشوق(, والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية 

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات  وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك : /

وخطوط النتاج والمصانع./ إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. /إنتاج المعدات 

وخطوط النتاج./أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع. /التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو 

تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرارمن رئيس مجلس الوزراء, ويشمل ذلك ما يأتي: إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية. /إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. /

إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  /التسويق والترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. /إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  o إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  ويجوز 

مزاولة هذه النشطة مجتمعة أو منفصلة.  /اقامة وادارة  وانشاء المخازن بكافة مجالتها وتاجيرها للغير سواء الى 

الشركات او المصانع او الفراد/ القيام باعمال الخدمات اللوجستية المحلية وما تشمله من خدمات النقل البرى 

للبضائع وخدمات التعبئة والتغليفويجوز للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل نشاطها فى اطار احكام القانون 

رقم 8 لسنة 1997باصدار قانون ضمانات وحوافز الستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك بأى وجه من 

الوجوه فى أى مشروعات فرعية خارج القانون المشار اليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز 

الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالت المحددة بهذا القانون.

499 - تشيز سوليوشن للتصنيع و التعبئة Cheese Solution For Production &Packing شركة سبق 

قيدها برقم     117774 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع    9713 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع وتقطيع وتعبئة وتغليف الجبن بكافة انواعه 

والستيراد والتوزيع والتجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص للزمة للممارسة هذة النشطة

500 - شركة المركز القليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل شركة سبق قيدها برقم     

138108 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    32202 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :  تقديم الستشارات في مجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ) فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( . اعداد الدراسات في كافة المجالت . ادارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية . تقديم خدمات الدعم الفني . ادارة وتشغيل مركز فكري لتقديم الدعم لمتخذي القرار . التجارة العامة 

والتوزيع  في كل ما هو مسموح به قانونا  . الزراعة المستدامة والفوسفات الطبيعي والمخصبات والمعذيات 

الطبيعية للتربة والنبات . التصدير . 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 

والهيئات الحكوميةوغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القوانين
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501 - أهواي لدارة المطاعم والكافيهاتAHOj شركة سبق قيدها برقم     141231 قيدت فى 2019-10-20 

برقم ايداع    44171 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : تملك وتشغيل 

وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات وتقديم جميع أنواع المأكولت التيك أوي , وإقامة 

وعرض حفلت ومنوعات موسيقية وغنائية ودي جي ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق ) الدش والبروجيكتور 

و VCD / DVD ( , وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة ممارسة هذه النشطة . التوريدات العمومية . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه

502 - سترنثز سبيس للتدريب strengths space شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     

146124 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    4375 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

GEWISS EGYPT FOR ELECTRICAL AND 503 - جويس إيجيبت للحلول الكهربائية والضاءة

LIGHTING SOLUTIONS          شركة سبق قيدها برقم     148538 قيدت فى 17-03-2020 برقم 

ايداع    12489 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة وبيع وشراء 

كافة المنتجات المسموح بها قانونا  بكافة الطرق والوسائل . تقديم خدمات معالجة وجمع البيانات . إعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات. إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . تقديم الستشارات الفنية )

فيما عدا ما يتعلق الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. تقديم الستشارات في مجال الحلول 

الكهربائية والضاءة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات 

والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(. وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن, تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول 

ش لحكام القانون . إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا

504 - نيريدي للستشارات - مصر-                         NEREIDE CONSULTING Egypt شركة 

سبق قيدها برقم     152703 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    27033 وفى تاريخ  30-08-2022    تم 

ادارة المشروعات  مع مراعاة القرار رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية  تعديل النشاط ليصبح   -

ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  - التسويق فيما هو مسموح به قانونا  - تقديم الستشارات 

الهندسية والتسويقية والتجارية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية  - المقاولت العامة ومقاولت 

اللكتروميكانيكال  - انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الحكومية وغير الحكومية   - البيع بالعمولة  - توريد 

وصيانة وتشغيل المعدات الهندسية  - الستيراد والتصدير   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.مع مراعاه لقانون رقم 121 لسنه 1982 

بشأن سجل المستوردين  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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505 - تعديل اسم الشركة ليصبح / فيمتو سينتيفيك للجهزة العلمية والمعملية Femto scientific )شركه ذات 

مسئوليه محدودة( شركة سبق قيدها برقم     153399 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    29759 وفى 

المقاولت العامة والمتخصصة  تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: -  1-

التصدير  التوريدات العمومية.  4- التجارة العامة والتوزيع فيماهوا مسموح به قانونا.  3- والمتكاملة.  2-

والتوكيلت التجارية )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

توريد وتركيب  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض(.  5-

كافة الجهزة العلمية والمعملية واجهزة المختبرات والجهزة الطبية ومشتملتها وكذلك قطع الغيار الخاصة بها 

وصيانة كل ما سبق.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات التي 

تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ففي مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

506 - سيف ليف للخدمات الطبيةSAFE LIFE FOR MEDICAL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

157259 قيدت فى 25-11-2020 برقم ايداع    43727 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :1- ادارة المستشفيات  .  2- تقديم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى وكبار السن .  3- 

التوريدات العمومية على الخص توريد المستلزمات الطبية .  4-  ادارة المعامل الطبية  .  5- اقامة وتشغيل 

وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  .  6- بيع كروت الخصم.   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .

507 - سى أسكواد لتطوير البرامج والدعاية والعلن C SQUAD شركة سبق قيدها برقم     159815 قيدت 

فى 05-01-2021 برقم ايداع    544 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

انشطة قانون 72 أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.- أنشطة خارج قانون 72 : 

التسويق اللكترونى عبر النت..-اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والمعارض ) فيما عدا المعارض 

السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة.-الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.وذلك 

دون الخلء باحكام القوانين والوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة.  ويجوز للشركة بان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها 

أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.

508 - إيكوال أشورنس إيجيبتEqual Assurance Egypt شركة سبق قيدها برقم     169251 قيدت فى 

26-07-2021 برقم ايداع    33432 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامه وتشغيل اداره مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه . الفحص والتفتيش الفني علي المنتجات الزراعيه 

والغذيه والخامات   التصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 في شأن 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق من مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   منح 

الشهادات الخاصه بنظم الجوده والبيئه والسلمه والصحه المهنيه ومنح الشهادات الخاصه بنظام تحليل المخاطر )

الهاسب( ونظام سلمه وأمان الغذيه )اليزو 22000( وما يستجد من اي انظمه اداره مماثله . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز 

للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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509 - النعم للشحن والتسويق شركة سبق قيدها برقم     169511 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

34370 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير  الشحن البحري 

والجوي  تسويق المنتجات  تجارة الخضروات والفاكهة  التوريدات العمومية  المقاولت العامة والتشطيبات  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   اشغيل واظارة المراكز التجارية  ادارة الصول العقارية  

تشغيل الفناظق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة والمرتبطة بذلك 

سواء خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية   الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقري السياحية   السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز 

الطبية والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة مع وزير السياحة  انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية .

510 - ويكادى للمقاولت العامه والتوريدات والعمال التكميليه والتوكيلت التجاريه WECADI شركة سبق 

قيدها برقم     172277 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    42777 وفى تاريخ  30-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /المقاولت العامة /التوريدات العمومية /مقاولت العمال التكميلية  _  

اعمال الخردة والحديد والمعادن والمخلفات  تلتزم  التوكيلت التجارية /خدمات بيئية وتحويل المخلفات والنظافة  

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اي 

حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي الترخيص اللزمة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبية بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

511 - لويال نايتس Loyal Knights شركة سبق قيدها برقم     187724 قيدت فى 31-05-2022 برقم ايداع    

33398 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مركز وايواء ورعاية الحيوانات 

الليفه  تدريب كلب الحراسة   المقاولت العامه والمتخصصة والمتكاملة  وذلك دون أي خلل  بأحكام القانون 

واللوائح والقرارات السارية ,بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك  باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول امال شبيهه بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

الداخل أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها اوتلحقهابها وذلك طبقا لحكم القانون

512 - جورنو للتوريدات Giorno Supplies شركة سبق قيدها برقم     187999 قيدت فى 2022-06-05 

برقم ايداع    34822 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة -التوكيلت الملحية 

وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن - مراقبة جودة البضائع , النقل البحرى للبضائع والتخزين )فيما عدا المواد 

الخطرة( - التخليص الجمركى والشحن )البرى- البحرى – الجوى( والتفريغ للبضائع بكافة اشكاله وانواعه - ييع 

وشراء واستئجار السفن والمقطورات والوناش وكافة وسائل نقل )عدا التأجير التمويلى( - حجز الفراغات 

والماكن للبضائع على السفن .

513 - شركة ايه كيه كيو ايه AKQA )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     65075 قيدت فى 2013-03-24 

برقم ايداع    6657 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : النتاج الفني 

واعمال المونتاج وكافة العمال الفنية من ) تصوير ميكساج دوبلج مونتاج تحميض نيجاتيف تصحيح ألوان ( / 

اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده / تقديم 

الستشارات التسويقية في مجالت التصالت والدعاية والعلن والتسويق

Page 881 of 1587 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

514 - صابوني للتخليص الجمركى والشحن )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76466 قيدت فى 

15-09-2014 برقم ايداع    21926 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

الشحن )البري – البحري  الجوى( والتفريغ والتخليص الجمركي للبضائع . التجارة العامة والتصدير والتوريدات 

العمومية لكل ما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامه والمتخصصه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرض في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

515 - محمد رافت عبد المعطى و شريكته شركة سبق قيدها برقم     76801 قيدت فى 25-09-2014 برقم 

ايداع    23202 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائية)الخضروات المجمدة(- حفظ منتجات لحوم ودواجن بالتجميد وحفظ منتجات 

البان وخضروات وفاكهه بالبريد والتجميد وعصائر ومركزات. مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

Big  Group  For  Investment  &  Development  -516 - شركه مجموعة بيج للستثمار و التنميه

Bigg   شركة سبق قيدها برقم     119983 قيدت فى 15-04-2018 برقم ايداع    17381 وفى تاريخ  

31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / المقاولت العامة والمتكاملة مقاولت بناء مجمعات 

سكنية ) الكومباوندات ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان تستخدم طرق الري لحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007   و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشيء  تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها     من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية  والقري السياحية 

والنشطة المكملة اوالمرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية   او ثقافية , واستكمال 

المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوي الفنادق     والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري 

السياحية عن ثلثة نجوم و ال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحة المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  اقامة 

وتشغيل وادارة النوادي الرياضية .  اقامة وتشغيل وادارة نادي صحي )جيمنازيوم – مساج – سونا – سبا(.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث بكافة أنواعه .  الدعاية والعلن   إنشاء وإدارة المولت التجارية   إقامة 

وإدارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات الثابتة.  إنشاء وادارة المدارس فيما ليتعدى مرحلة التعليم الثانوى.  مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السرية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

517 - تراث للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     122279 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع    

26848 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا وخاصة الدوات المكتبية والهندسية واللكترونية والتكنولوجية والثاث المكتبي والورق و 

الكسسوارات والهدايا مع مراعاة ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 /   التوريدات 

العمومية /استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (   – البيع بالعمولة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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518 - أرت سكواد ART SQUAD شركة سبق قيدها برقم     129098 قيدت فى 19-12-2018 برقم ايداع    

54206 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تصميم و تنفيذ العمال الخشبية 

والتابلوهات والتجاليد الخشبية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / تصدير 

جميع منتجات جمهورية مصر العربية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

519 - نيو كايرو للتوكيلت و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     130056 قيدت فى 14-01-2019 برقم 

ايداع    1911 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

ادارة المشروعات . مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد 

بموافقة واجراءات الترخيص بها . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات . اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى 

العلج الطبيعى . الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية لدى الجهات الغير حكومية والحكومية . اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . اعادة الهيكلة الدارية للمصانع والشركات . تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان  تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

520 - فورتى فارما Forti Pharma شركة سبق قيدها برقم     142352 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    

48207 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- تسجيل  وتسويق الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

ومستلزمات العناية بالبشرة ومستحضرات التغذية والمكملت الغذائية والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية 

والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات لدى الجهات الختصة - التصنيع لدي الغير تسجيل 

 وتسويق الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف 

انواعها ومستلزمات العناية بالبشرة ومستحضرات التغذية والمكملت الغذائية والمطهرات والمبيدات والعشاب 

الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات-تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل تصنيعها 

لدى الغير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون.
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521 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة كالتي:  توريد الخرسانة الجاهزة  /التجارة العامة والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية/  

إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار وامتلك محطات الخرسانة الجاهزة / مقاولت صب الخرسانة الجاهزة / 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار وامتلك مصانع لتصنيع المنتجات 

السمنتية والخرسانية داخل جمهورية مصر العربية. / تجارة وتوزيع وتوريد مواد البناء  التصدير والتوكيلت 

التجارية  تصنيع الخرسانة الجاهزة بكافة اشكالها ومكوناتها وتركيباتها  إدارة المشروعات  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا  لما ورد  بموافقة واجراءات الترخيص بها.  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  

شبيهة بأعمالها ا التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجو لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

522 - كونسالترو لستشارات تطوير العمال Consultro شركة سبق قيدها برقم     156425 قيدت فى 

02-11-2020 برقم ايداع    39777 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تقديم الستشارات في المجالت الداريه والتسويقيه والماليه ونظم المعلومات ونظم دعم اتخاذ القرارت وتطوير 

العمال )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية ( تصميم الحلول التكنولوجيه الشامله 

من ناحيه البنيه الساسيه . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها . اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها 

والتدريب عليها .  ادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونيه . اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها . وكيل توزيع بالعموله .

523 - فولذ للتشييد والبناء شركة سبق قيدها برقم     162427 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    9427 

وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   - استزراع الراضي المستصلحة   - مقاولت 

إنشاء الطرق والمرافق العامة وصيانتها   - التوريدات العمومية  - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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524 - أمازون للتنميه العمرانيه ـ AMAZON شركة سبق قيدها برقم     162610 قيدت فى 2021-03-01 

برقم ايداع    9941 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : أنشطه داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . الستثمار العقارى بالمدن و المجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه و 

المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008. 

مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات 

عن خمسين وحده سكنيه سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنيه . مشروعات السكان الجتماعى 

ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه و 

المجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(.أنشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017. المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله . الستيراد والتصدير . تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركه أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . 

تلتزم الشركه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

525 - الصفا لدارة واقامه المنشأت التعليمية شركة سبق قيدها برقم     171440 قيدت فى 29-08-2021 برقم 

ايداع    39871 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إدارة أو تشغيل مدارس 

. إدارة أو تشغيل معاهد التعليم الفني . الستيراد فى حدود غرض الشركة . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 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  شبيهى 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

526 - برولوجيس للمقاولت والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     174095 قيدت فى 2021-10-14 

برقم ايداع    48602 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و انشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي - الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و 

المناطق خارج الوادي القديم.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :-  توريد و تركيب الجهزة اللكترونية 

للمنشأت من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة اجهزة النذار - البوابات اللكترونية و الصيانة المتنقلة لما سبق - 

المقاولت العامة- التصدير - الستيراد( مع مراعاة قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين و تعديله.  

مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003  وذلك 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 تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
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الكيان القانونى

1 - شركه ساسكو جروب شركة سبق قيدها برقم     70605 قيدت فى 06-07-1993 برقم ايداع    2902 وفى 

تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     135431 قيدت فى 21-05-2019 برقم 

ايداع    21777 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شريف مصطفى العفاص و شريكه شركة سبق قيدها برقم     88922 قيدت فى 20-12-2015 برقم ايداع    

36568 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - تعديل اسم التجاري ليصبح / علء محمد صلح الدين محمد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     

79612 قيدت فى 21-01-2015 برقم ايداع    1857 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن

5 - تكنو ستيل للهندسة والتصنيع  ) محمد يوسف عبد العزيز يوسف عطيه وشريكتة ( شركة سبق قيدها برقم     

4454 قيدت فى 14-11-1999 برقم ايداع    1272 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

6 - زريق لصناعة المقطورات واللت الزارعيه ) مجدي وشريف حبيب حبيب زريق وشركاهم ( شركة سبق 

قيدها برقم     109337 قيدت فى 23-04-2000 برقم ايداع    2538 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - عيد قرنى محمد بيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1644 قيدت فى 26-02-1998 برقم ايداع    

139 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - دوجه لمجازر الدواجن ) GRT ( سامح محمد سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     78820 قيدت فى 

22-12-2014 برقم ايداع    31220 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2828   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-05-2001 برقم ايداع    395 الى   برستيج للتريكو والملبوسات اشرف عبد العزيز الكيلني 

وشركاه

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64133   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2013 برقم ايداع    3636 الى   جاما للتخطيط العمراني ) ش.م.م(

3 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84947   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-2015 برقم ايداع    20927 الى   جيل الموهوبين للخدمات التعليمية )وايز انترناشيونال 

سكول اوف ايجيبت( 

)TALANTED GENERATION CO. )Wise International School Of  Egypt 

4 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109309   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2017 برقم ايداع    32165 الى   

شركة الفنار للتدريب BEACON FINTRAIN )ش.ذ.م.م(

5 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131580   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2019 برقم ايداع    7660 الى   - محمد احمد محمد محمود وشركاة - استدراكا للخطأ 

الوارد بالسم

6 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132306   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-2019 برقم ايداع    10412 الى   كابتن مصر للتوزيع

7 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139969   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2019 برقم ايداع    39544 الى   ربوة المستقبل النجليزية للخدمات التعليمية ) الربوة  

جروب(

RABWA AL MUSTAKBAL ENGLISH EDUCATION SERVICES COMPANY )EL 

)RABWA GROUP

8 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154524   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-09-2020 برقم ايداع    33383 الى   ايهاب محمد شوقى حسين السخن وشركاه

9 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155095   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-10-2020 برقم ايداع    35195 الى    ستارت هومز للتسويق العقارى

10 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156766   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2020 برقم ايداع    40943 الى   التسع جوريلز للتواصل وخدمات العلنات

THE 9 GORILLAS FOR COMMUNICATIONS AND ADVERTISING SERVICE 

11 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157001   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-11-2020 برقم ايداع    42479 الى   استدراك الخطأ الوارد باسم الشركة - انكرنل 

INKERNEL للصناعات الطبية

12 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159271   وتم 

Harbour  ايداعه بتاريخ 24-12-2020 برقم ايداع    49721 الى    هاربر لدارة المشروعات

Management  ش.م.م
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13 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173815   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2021 برقم ايداع    47715 الى    إنترناشونال سيكوثيربست فيدريشن -امريكان بورد 

International Psychotherapists Federation-American Board

14 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186607   وتم 

Houston Tourism  ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    28465 الى   هيوستن للستثمار السياحي

Investment

15 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 296059   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-06-1996 برقم ايداع    8979 الى   سوبر تكس  ستيشنري  )محمد نبيل محمد علي سريو 

وشريكيه (

16 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139595   وتم 

Engaz OnPay  ايداعه بتاريخ 15-09-2019 برقم ايداع    38146 الى   انجاز للدفع اللكتروني

17 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147585   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2020 برقم ايداع    9289 الى   كريست لدارة الصول العقارية

18 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164294   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-2021 برقم ايداع    15504 الى   رامى عازر بى بى واى مانيفاكتورينج بتى لتد  

RAMY AZER PPY MANUFACTURING PTY LTD

19 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180607   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2022 برقم ايداع    6050 الى   دمشق القاهرة لدارة المطاعم

20 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190747   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    47767 الى   القمح الذهبى لصناعة المعجنات ش.ذ.م.م

21 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 294175   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-1996 برقم ايداع    2755 الى   شركه نهضه مصر للستثمار والتنميه التعليميه - 

Renaissance - Egypt

22 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1644   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-2016 برقم ايداع    36807 الى   طابا للصناعات الكيماويه - اسماعيل محمد محمد 

تعيلب وشريكه

23 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1644   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-1998 برقم ايداع    172 الى   طابا للصناعات الكيماويه  اسماعيل محمد محمد تعيلب 

وشريكه

24 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1644   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-1998 برقم ايداع    139 الى   طابا للصناعات الكيماويه - اسماعيل محمد محمد تعيلب 

وشريكه

25 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27296   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-09-2007 برقم ايداع    19386 الى   دمج شركة مراكز للستثمار العقارى )شركة مساهمة 

مصرية ـ منشأة وفقا  لحكام قانون الستثمار ولئحته التنفيذية( في شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى )

شركة مساهمة

26 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71688   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2014 برقم ايداع    3628 الى   وجيه يوسف عبد الرازق الدسوقي وشريكه

Page 888 of 1587 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

27 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89464   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2016 برقم ايداع    470 الى   دمج شركة مراكز للستثمار العقارى ) شركة مساهمه 

مصرية ( مندمجة - فى شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى دامجة . وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

28 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127672   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2018 برقم ايداع    48926 الى   الكترو هاوس للتكييف والتجاره

29 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144162   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-12-2019 برقم ايداع    54625 الى   تريديكس لصناعة الجهزة الكهربائية والمنزلية

30 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164366   وتم 

Polar   ايداعه بتاريخ 01-04-2021 برقم ايداع    15766 الى   شركة بولر للنشاءات وادارة المشروعات

for construction and projects management)ش.ذ.م.م( شركة ذات مسئوليه محدودة

31 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170075   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2021 برقم ايداع    35395 الى   ممفيس لصناعة وتعبئة وتغليف وتوزيع السلع الغذائية 

Memphis Foods - والشاي

32 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190789   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2022 برقم ايداع    47892 الى    اهل ورلد للنشطه الثقافيه والتعليميه ش.ذ.م.م

33 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117110   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2018 برقم ايداع    7459 الى   مصطفى عبد الرحمن مرزوق  وشريكه

34 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128181   وتم 

B Industrial ايداعه بتاريخ 28-02-2019 برقم ايداع    1710214 الى   بي اندسترايل

35 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136185   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-06-2019 برقم ايداع    24555 الى    فلش اكس لخدمات النترنت Flash X شركة ذات 

مسؤولية

36 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165102   وتم 

Everest ايداعه بتاريخ 15-04-2021 برقم ايداع    18202 الى   افرست لللكترونيات

37 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167486   وتم 

Mon Maki Hospitality ايداعه بتاريخ 15-06-2021 برقم ايداع    27118 الى   مون ماكى للضيافة

38 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186553   وتم 

BULWARK  ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    28227 الى   بولوورك لحلول ادارة العمال

VALUE CHAIN  SOLUTIONS HUB

39 -  فى تاريج :06-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71797   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2014 برقم ايداع    4059 الى   شركة أويل ويل للخدمات البترولية حسين محمد عبد ا 

OIL WELL PETROLEUM SERVICES O.W.S - علي وشريكه

40 -  فى تاريج :06-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107100   وتم 

Dubai Supplies  ايداعه بتاريخ 02-07-2017 برقم ايداع    22980 الى   دبى سبليس

41 -  فى تاريج :06-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132961   وتم 

SCT    ايداعه بتاريخ 18-03-2019 برقم ايداع    12684 الى    اس سي تي لمواد التشحيم والتزييت

LUBRICANTS
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42 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40682   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2009 برقم ايداع    17168 الى   الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة ) الربوه جروب (  

)Elrabwa Network )ELrabwa Group

43 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90795   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2016 برقم ايداع    5372 الى   اسماعيل سعيد احمد وشريكتة

44 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108706   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2017 برقم ايداع    29267 الى   تم وضع الشركة تحت التصفية

45 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112390   وتم 

Innovative Food ايداعه بتاريخ 08-11-2017 برقم ايداع    42998 الى   شركة الغذية المبتكرة

46 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137768   وتم 

iometer technlogy      ايداعه بتاريخ 24-07-2019 برقم ايداع    30810 الى   ايوميتر تكنولوجي

47 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170096   وتم 

Belabn ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    48752 الى   بلبن لمنتجات اللبان

48 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182841   وتم 

Reece Bakery - cafe ايداعه بتاريخ 08-03-2022 برقم ايداع    14643 الى   رييس باكيرى وكافية

49 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183110   وتم 

SIGNORINA ايداعه بتاريخ 14-03-2022 برقم ايداع    15874 الى   سنيورينا للعناية بالبشرة والتجميل

50 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191270   وتم 

IG ايداعه بتاريخ 29-07-2020 برقم ايداع    3298 الى   اى جي لدارة المشروعات

51 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191328   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-06-2021 برقم ايداع    4082 الى   مسعود لدارة المطاعم )مي اند يو(  

)massoud for restaurant )me and you

52 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2765   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2001 برقم ايداع    224 الى   فؤاد محمد سعيد بابللى وشريكيه

53 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34560   وتم 

Cedars Insurance (  ايداعه بتاريخ 09-09-2008 برقم ايداع    19617 الى   سيدرز لوساطة التأمين

)Brokers S.A.E

54 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38587   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2009 برقم ايداع    9093 الى   سكوب ميد - ذا بريدج للجهزة والمستلزمات الطبية 

Scopemed – The – Bridge  شركة ذات مسؤلية محدودة .

55 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98553   وتم 

Play sports ايداعه بتاريخ 06-11-2016 برقم ايداع    34204 الى    بلي سبورتس

56 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159940   وتم 

NEOM For Metal ( ايداعه بتاريخ 10-01-2021 برقم ايداع    995 الى   نيوم للصناعات المعدنية

) Industries

57 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163328   وتم 

Avenida estate  ايداعه بتاريخ 15-03-2021 برقم ايداع    12128 الى   افنيدا استيت  للتسويق

brokerage شركة ذات مسئولية محدودة
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58 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15176   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-06-2005 برقم ايداع    8106 الى    نبيل فرج سيد ابو العنين وشركاه

59 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159364   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2020 برقم ايداع    50004 الى   اكرم عاطف سلم بكر وشريكية

60 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162803   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2021 برقم ايداع    10613 الى   اصبح اسم الشركة / محمد عبد العليم محمد احمد 

خطاب وشريكة

61 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175942   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2021 برقم ايداع    54627 الى   تغيير القانون التى تعمل تحت مظلته الشركة من 

القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون  الستثمار رقم 72 لسنة 2017

62 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3863   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-01-2001 برقم ايداع    26 الى   تصحيح الخطأ الوارد باسم الشركة ليصيح - الشركه 

الهندسيه لسحب وتشغيل المعادن انيس نصيف راتب وشركاه

63 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45570   وتم 

D Mark for media ايداعه بتاريخ 05-05-2010 برقم ايداع    9640 الى   دي مارك للخدمات العلنية

64 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 74765   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-06-2014 برقم ايداع    15506 الى   ديفيلوبمنت ايجيبت 1 تجهيز القاعات لعقد الجتماعات

65 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104047   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2017 برقم ايداع    11840 الى    تعديل اسم الشركة  هو  سي جي  للخدمات العقارية - 

commerical gate for realestate services

66 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132223   وتم 

Cementon ايداعه بتاريخ 03-03-2019 برقم ايداع    10046 الى   سيمنتون للتجارة والمقاولت

67 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 135431   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-05-2019 برقم ايداع    21777 الى   هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر وشركاه

68 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148207   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2020 برقم ايداع    11354 الى   وجيه عابدين أبو يوسف الصعيدي وشركاه

69 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175195   وتم 

Tripoli ايداعه بتاريخ 03-11-2021 برقم ايداع    52115 الى   . تريبولى للستشارات التسويقية

70 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191190   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    49826 الى   نيويوريفاج جروب لدارة المنشآت السياحية 

والستثمارية ش.م.م

71 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51459   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2011 برقم ايداع    6565 الى   كريم قاسم عبدالرحيم قطب وشريكه

72 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140165   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-09-2019 برقم ايداع    40225 الى   إسم الشركة :-  رويال سيتى للمنتجات السمنتية ومواد 

Royal City For Cement Products & Building Materials -    البناء

73 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158484   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47109 الى   ذا لودج ثلثمائة وخمسة وستون للتسويق العقاري 

THE LODGE 365
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74 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164597   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2005 برقم ايداع    230 الى    سراج الدين طارق محمد احمد وشريكيه

75 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169382   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-2021 برقم ايداع    33982 الى   الشعب للمقاولت

76 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180689   وتم 

Bega for electrical  ايداعه بتاريخ 02-02-2022 برقم ايداع    6306 الى   بيجا للصناعات الكهربائيه

imdusties

77 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190119   وتم 

Kudos Egypt  ايداعه بتاريخ 19-07-2022 برقم ايداع    44843 الى    كيودس ايجيبت

78 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114498   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2017 برقم ايداع    51194 الى   محمد خليل الحاج حمود وشريكه

79 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153293   وتم 

SITW ANA  MODA – ايداعه بتاريخ 03-09-2020 برقم ايداع    28993 الى   ستو أنا موضه

80 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9542   وتم 

Hayah Schoolsايداعه بتاريخ 17-02-2003 برقم ايداع    705 الى   إندماج شركة مدارس حياة إنتربرايز

Enterprise  ـ ش.م.م )الشركة المندمجة( في شركة أكاديمية حياة الدولية ش.م.م )الشركة الدامجة (

81 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47716   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2010 برقم ايداع    18782 الى   الشركة المصرية لنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين 

Epp ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة

82 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 83177   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2015 برقم ايداع    15063 الى   استدراج الخطأ بالتأشير رقم 26366 بتاريخ 10 / 6 / 

2021 ليصبح اسم الشركة - مصر للعمال التكميلية والمقاولت المتخصصة

83 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92523   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2016 برقم ايداع    12054 الى   انس عمر غبشه وشركاه  شركة تضامن وسمتها 

التجارية ايس بيير للصناعات الغذائية

84 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126230   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-10-2018 برقم ايداع    43122 الى    احمد صلح حامد محمد سرحان وشريكتة

85 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137230   وتم 

Bavarian   ايداعه بتاريخ 09-07-2019 برقم ايداع    28661 الى    بافاريان جروب للتوكيلت التجارية

Group

86 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139166   وتم 

Volt-Crete   ايداعه بتاريخ 03-09-2019 برقم ايداع    36306 الى   فولت كريت للمقاولت والخدمات

.Contracting and Services

87 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147848   وتم 

PARLA  ايداعه بتاريخ 02-03-2020 برقم ايداع    10181 الى   بارل للمقاولت

88 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162725   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-03-2021 برقم ايداع    10297 الى   اندماج الشركة بشركة اكاديمية حياة الدولية ش.م.م 

وبذلك بمحى القيد بالسجل التجارى
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89 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175483   وتم 

People And  ايداعه بتاريخ 08-11-2021 برقم ايداع    53213 الى   بيبول اند بليسز للتطوير العقارى

Places For Real Estate Development

90 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190396   وتم 

FIELD ENGINEERING ايداعه بتاريخ 26-07-2022 برقم ايداع    46119 الى   فيلد للهندسة

91 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190870   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    48349 الى   تصحيح الخطأ المادى الوارد فى اسم الشركة باللغة 

team product consulting egypt for import & export - TPC النجليزية ليصبح

92 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 295637   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-1996 برقم ايداع    7605 الى   شركة سوفي سبور للرياضة ـ نادي سماش الرياضي

93 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1709   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-1998 برقم ايداع    170 الى   فكرى عطوه وشريكيه

94 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89811   وتم 

A.T.S For ( ايداعه بتاريخ 17-01-2016 برقم ايداع    1616 الى   ايه تي اس للحلول التقنية المتطورة

)Advanced Technology Solutions

95 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152641   وتم 

PRINY ايداعه بتاريخ 23-08-2020 برقم ايداع    26830 الى   بريكسي لريادة العمال

96 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188043   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-06-2022 برقم ايداع    35006 الى    دن لدارة الصول العقاري Done  شركه ذات 

مسئوليه محدوده

97 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189506   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-07-2022 برقم ايداع    42198 الى   الزمالك  للمقاولت العامة

98 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 297215   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-1996 برقم ايداع    12687 الى   تى جى اس - جيوبكس مصر المحدوده

99 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4660   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2003 برقم ايداع    870 الى   شـركـة العبور للصناعات المعدنية والكهربائيه " تكنوميتال 

" )محمد شوقى حسين سليمان السخن وشركاه (

100 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121346   

وتم ايداعه بتاريخ 21-05-2018 برقم ايداع    22776 الى   احمد محمد احمد رجب وشركاه

101 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143569   

وتم ايداعه بتاريخ 10-12-2019 برقم ايداع    52509 الى   عقار مصر كومباس للتطوير وادارة المشروعات 

Egypt Real Estate COMPASS ERC العقارية

102 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175037   

Elite وتم ايداعه بتاريخ 01-11-2021 برقم ايداع    51564 الى   ايليت للفتات العلنية

103 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175055   

وتم ايداعه بتاريخ 02-11-2021 برقم ايداع    51724 الى   شركة اف ام للتنمية السياحية _ اوكا جوليفا 

Oca Giuliva _ F.M TOURISM DEVELOPMENT(

104 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177370   

وتم ايداعه بتاريخ 07-12-2021 برقم ايداع    59180 الى   الزياد لستغلل المناجم والمحاجر والتعدين -
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105 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183523   

وتم ايداعه بتاريخ 21-03-2022 برقم ايداع    17688 الى   هند رشاد عبد الظاهر وشريكها

106 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189235   

وتم ايداعه بتاريخ 26-06-2022 برقم ايداع    40661 الى   محمد احمد عبداللطيف وشريكتة

107 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189378   

S A S for    وتم ايداعه بتاريخ 28-06-2022 برقم ايداع    41423 الى   اس ايه اس للخدمات الرياضية

SPORTS SERVICES

108 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2730   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-1999 برقم ايداع    963 الى   المصري راينو ) بهاء الدين فؤاد ابراهيم وشركاه (

109 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7590   وتم 

G4S Solutions  ايداعه بتاريخ 16-09-2001 برقم ايداع    4985 الى   جى فور اس سوليوشنز ايجيبت

Egypt

110 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 79612   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2015 برقم ايداع    1857 الى   تعديل اسم التجاري ليصبح / علء محمد صلح الدين 

محمد محمد وشركاؤه

111 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98534   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-11-2016 برقم ايداع    34138 الى   الخروج من مظلة القانون رقم 8 لسنة 1997 ولئحتة 

التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية

112 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105701   

وتم ايداعه بتاريخ 03-02-1996 برقم ايداع    1127 الى   شركة الوادي للصناعات الزراعية )مجموعة 

الوادي(  ش.م.م.

Wadi Agro - Industries )Wadi Group( SAE    

113 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117601   

وتم ايداعه بتاريخ 25-02-2018 برقم ايداع    9044 الى   الشركة المصرية لنماذج المعلومات

114 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146859   

Tech Town وتم ايداعه بتاريخ 12-02-2020 برقم ايداع    7006 الى    تك تا ون

115 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151593   

وتم ايداعه بتاريخ 27-07-2020 برقم ايداع    23129 الى   وضع الشركة تحت التصفية

116 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180593   

Kwader  وتم ايداعه بتاريخ 01-02-2022 برقم ايداع    5885 الى   كوادر جروب للوساطة التجارية

group

117 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191510   

وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2022 برقم ايداع    51382 الى   فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م(

118 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191510   

وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2022 برقم ايداع    51374 الى   فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م(

119 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15041   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2005 برقم ايداع    7603 الى   محمد محمود احمد وشركاة

120 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51109   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2011 برقم ايداع    5398 الى   وضع الشركة تحت التصفية
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121 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78592   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2014 برقم ايداع    30201 الى   بيروت للنقل الجماعى

122 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101550   

وتم ايداعه بتاريخ 30-01-2017 برقم ايداع    3552 الى   

القاهرة لستخلص وتكرير الزيوت )كيرو مصر(  0

)Al Qahera for Extracting and Refining oils )QERO EGYPT

123 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117140   

وتم ايداعه بتاريخ 14-02-2018 برقم ايداع    7516 الى    احمد عبدا عبدالسميع ابراهيم سالم وشريكيه

124 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 141907   

وتم ايداعه بتاريخ 03-11-2019 برقم ايداع    46569 الى   خالد احمد اسماعيل احمد

125 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 142676   

HUB CONSTRUCTION وتم ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    49356 الى   هاب للتشطيبات

126 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156512   

R.H.T.S     وتم ايداعه بتاريخ 03-11-2020 برقم ايداع    40099 الى    رويال هاوس لنظم التكنولوجيا

127 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179682   

وتم ايداعه بتاريخ 16-01-2022 برقم ايداع    2692 الى   هيثم محمد جمال عبد الغني وشركاه

128 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4454   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-11-1999 برقم ايداع    1272 الى   تكنو ستيل للهندسة والتصنيع  ) محمد يوسف عبد العزيز 

يوسف عطيه وشريكتة (

129 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14332   وتم 

Marassi Travel   ايداعه بتاريخ 24-05-2005 برقم ايداع    6077 الى   مراسى ترافيل

130 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90865   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-1999 برقم ايداع    5860 الى   محمد عبد الموجود محمد مرسى وشريكه

131 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95151   وتم 

Edex  ايداعه بتاريخ 13-07-2016 برقم ايداع    21531 الى    شركة إدكس لستشارات العلمة التجارية

Brand Consultancy   )ش.ذ.م.م (

132 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109337   

وتم ايداعه بتاريخ 23-04-2000 برقم ايداع    2538 الى   زريق لصناعة المقطورات واللت الزارعيه ) 

مجدي وشريف حبيب حبيب زريق وشركاهم (

133 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115767   

وتم ايداعه بتاريخ 10-09-1997 برقم ايداع    10963 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / انترناشيونال 

I.P.G بروفيشنال للخدمات التجارية

134 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126437   

وتم ايداعه بتاريخ 18-10-2018 برقم ايداع    43889 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح :- العبد لداره المنشأت 

الرياضيه والزراعات الحديثة )ش.م.م(

135 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151822   

TAWFEER وتم ايداعه بتاريخ 04-08-2020 برقم ايداع    23943 الى   توفير للتكنولوجيا
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136 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156438   

وتم ايداعه بتاريخ 02-11-2020 برقم ايداع    39798 الى   

اسم الشركة ليصبح : ميس زلفى للملبس

137 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178305   

Cucculare group  وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2021 برقم ايداع    62445 الى   كوكولرى جروب

138 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186951   

وتم ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    30453 الى   ويتيكو مصر لتقنية المياه

139 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191744   

Grand Alpina for     وتم ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    52384 الى   جراند البينا للصناعات

industry

140 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90941   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2016 برقم ايداع    5836 الى   السراج للنقل والخدمات البترولية

141 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94186   وتم 

Venus Cargo  )ايداعه بتاريخ 02-06-2016 برقم ايداع    17864 الى   فينوس للشحن )ش.م.م

142 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 102665   

وتم ايداعه بتاريخ 27-02-2017 برقم ايداع    7458 الى   مدارس حياة ويست انتربرايز ش.ذ.م.م

143 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114782   

وتم ايداعه بتاريخ 26-12-2017 برقم ايداع    53164 الى   شركة الفا للتخطيط العمرانى )ش.م.م(

144 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134864   

وتم ايداعه بتاريخ 05-05-2019 برقم ايداع    19703 الى   شركة حماده محمد احمد هلل وشريكية

145 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145944   

وتم ايداعه بتاريخ 26-01-2020 برقم ايداع    3874 الى   هايبرد للتسويق العقاري والدعاية والعلن

146 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162788   

Wise Ocean وتم ايداعه بتاريخ 03-03-2021 برقم ايداع    10427 الى   وايز أوشن للستثمار التجاري

147 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166521   

وتم ايداعه بتاريخ 26-05-2021 برقم ايداع    23321 الى    اورجا لين

148 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167872   

Wordbee   وتم ايداعه بتاريخ 23-06-2021 برقم ايداع    28722 الى   وردبي ايجيبت  لتقنية المعلومات

Egypt For Information Technology

149 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168414   

LARZ   وتم ايداعه بتاريخ 05-07-2021 برقم ايداع    30714 الى   لرز للتطوير العمرانى

DEVELOPMENTS

150 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179583   

London café  وتم ايداعه بتاريخ 13-01-2022 برقم ايداع    2423 الى   لندن كافية لدارة المشروعات

projects management ) ش.ذ.م.م (

151 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181055   

وتم ايداعه بتاريخ 10-02-2022 برقم ايداع    8162 الى   أحمد محمد محمود وشركاه
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152 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182816   

وتم ايداعه بتاريخ 08-03-2022 برقم ايداع    14601 الى   اسم الشركة / ارتكاز للتنمية الزراعية ) 

ERTEKAZ ( ش.ذ.م.م

153 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184504   

وتم ايداعه بتاريخ 06-04-2022 برقم ايداع    21722 الى   انتصار عبد المتجلى مسلم سنوسى وشركائها

154 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1644   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-1998 برقم ايداع    139 الى   عيد قرنى محمد بيومى وشركاه

155 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5016   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2004 برقم ايداع    72 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / دنتيل سلمتكس ) هانى عبد ا 

نجيب سلم وشريكيه (

156 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39839   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-2009 برقم ايداع    13921 الى   القاهرة للصول العقارية ش.م.م

157 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41546   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2009 برقم ايداع    20501 الى   اسكواير لدارة الصول العقارية

158 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78820   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2014 برقم ايداع    31220 الى    دوجه لمجازر الدواجن ) GRT ( سامح محمد سعد 

وشركاه

159 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127065   

M .   وتم ايداعه بتاريخ 04-11-2018 برقم ايداع    46429 الى   ميديا ادفيزر لصدار الصحف اللكترونية

 A

160 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163561   

Trophy Cleaning–  وتم ايداعه بتاريخ 18-03-2021 برقم ايداع    13161 الى    تروفى لخدمات النظافة

 Services

161 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163598   

وتم ايداعه بتاريخ 18-03-2021 برقم ايداع    13198 الى    الناطور فوودز لدارة المطاعم والكافيهات  

ALNATOUR FOODS- مطعم الضيعة

162 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53206 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

163 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53144 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

164 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53209 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

165 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53207 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

166 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53208 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

167 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176269   

وتم ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    53202 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة
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168 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190718   

WHITE    وتم ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    47601 الى   وايت جودز للصناعات الهندسيه

GOODS FOR ENGINEERING INDUSTRIES

169 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8342   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-03-2002 برقم ايداع    1402 الى   تعديل اسم الشركة :  شركة المعادي للعيادات النفسية

170 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93456   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2016 برقم ايداع    15195 الى   عبدا بن عبد العزيز بن عبدا المهنا وشريكيه

171 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98380   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2016 برقم ايداع    33470 الى   تم وضع الشركة تحت التصفية

172 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110020   

وتم ايداعه بتاريخ 26-09-2017 برقم ايداع    35344 الى   تعديل مظلة القانون من قانون 159 لسنة 1981 

الى قانون 72 لسنة 2017

173 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163199   

وتم ايداعه بتاريخ 11-03-2021 برقم ايداع    11809 الى   تم وضع الشركة تحت التصفية

174 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163598   

وتم ايداعه بتاريخ 18-04-2022 برقم ايداع    24269 الى   الناطور فوودز لدارة المطاعم والكافيهات  

ALNATOUR FOODS- مطعم الضيعة

175 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 172478   

LABONITA  وتم ايداعه بتاريخ 16-09-2021 برقم ايداع    43478 الى   لبونيتا لمستحضرات التجميل

176 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 185855   

Triple R for  وتم ايداعه بتاريخ 19-04-2022 برقم ايداع    24820 الى   تريبل آر للتطوير الهندسي

Engineering Development

177 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 276477   

وتم ايداعه بتاريخ 18-03-1993 برقم ايداع    3793 الى   بجسكو للتصميمات والستشارات الهندسية )ش.م.

م(.

).PGESCO Engineering & Consultancy Services )S.A.E

178 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39183   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-06-2009 برقم ايداع    11487 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة امير لتجارة الورق 

ش . ذ . م . م شركة ذات مسئولية محدوده

179 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 122639   

وتم ايداعه بتاريخ 04-07-2018 برقم ايداع    28533 الى   بوليفار للستثمار الغذائي  F.B.i)ش.ذ.م.م.(شركه 

ذات مسئوليه محدوده

180 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 130407   

وتم ايداعه بتاريخ 22-01-2019 برقم ايداع    3249 الى   اصبح اسم الشركة 

Edge ايدج لتوزيع مستحضرات التجميل

181 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154792   

REAL WAY  (  وتم ايداعه بتاريخ 30-09-2020 برقم ايداع    34247 الى   ريل واى للتسويق العقارى

 ) FOR REAL ESTATE

شركة ذات مسؤلية محدودة
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182 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163506   

AD 11 وتم ايداعه بتاريخ 17-03-2021 برقم ايداع    12906 الى   اد اليفن للستثمار التجارى

 COMMERCAIL INVESTMENT

183 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166768   

ECONOMY  وتم ايداعه بتاريخ 01-06-2021 برقم ايداع    24288 الى   إكونومى اند بيزنس للتدريب

AND BUSINESS FOR TRAINING

184 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182991   

وتم ايداعه بتاريخ 10-03-2022 برقم ايداع    15423 الى   تعديل اسم اشركة ليصبح / اورانج سبورت 

ORANGE SPORT للستثمار الرياضى

185 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190125   

TIC  وتم ايداعه بتاريخ 19-07-2022 برقم ايداع    44889 الى   تيك كواليتى كنترول لخدمات الفحص

Quality Control For Testing Services

186 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190624   

eye ventures وتم ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    47278 الى    أي فينتشرز  لريادة العمال

187 -  فى تاريج :27-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 125084   

وتم ايداعه بتاريخ 16-09-2018 برقم ايداع    38605 الى    شركة رشاد محمد محمد أحمد وشركاه

188 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56973   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2012 برقم ايداع    4750 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح : عبدالله زكي احمد 

عبدالرحيم وشريكة

189 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59327   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2012 برقم ايداع    14084 الى   التحاد المصري الماراتي للمقاولت العمومية

190 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 102819   

Lenience Ltd وتم ايداعه بتاريخ 01-03-2017 برقم ايداع    7897 الى   لينينس ليمتد

191 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 118269   

 Travilista وتم ايداعه بتاريخ 07-03-2018 برقم ايداع    11180 الى    اسم الشركة هو :- ترافيليستا

للستثمارالسياحي والتسويق والتطوير العقاري والتجارة اللكترونية شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقا 

لحكام القوانين المصر

192 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146490   

وتم ايداعه بتاريخ 05-02-2020 برقم ايداع    5645 الى   كى تى سى جروب ايجيبت للتوريدات العمومية  

K T C Group For Egypt شركة ذات مسؤولية محدودة

193 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187763   

وتم ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    33598 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / موثوق للتسويق 

اللكترونى شركة شخص واحد محدودة المسئولية

194 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189683   

) Daxex (  وتم ايداعه بتاريخ 05-07-2022 برقم ايداع    42962 الى   داكساكس للتوريدات العمومية

195 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54429   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-10-2011 برقم ايداع    19384 الى   محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشريكته

196 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77417   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2014 برقم ايداع    25744 الى   جى باى للدفع اللكترونى G PAY )ش.م.م(
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197 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91001   وتم 

KAM Company For  ايداعه بتاريخ 23-02-2016 برقم ايداع    6098 الى    كام للنقل والتجارة

Transportation And Trading

198 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103806   

وتم ايداعه بتاريخ 26-03-2017 برقم ايداع    11104 الى   بيست اوريس لخدمات النظافه والصيانه

199 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177376   

Sky for MEP  وتم ايداعه بتاريخ 07-12-2021 برقم ايداع    59186 الى   سكاى فور إم إى بى سوليوشنز

solutions

200 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177568   

وتم ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    59868 الى   ابناء منتصر للمقاولت العمومية والتوريدات

201 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71736   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2014 برقم ايداع    3817 الى    شركة ايراق كاسيل للحاق العمالة المصرية بالخارج  

Eraq castle ) ش .ذ .م .م ( شركة ذات مسئولية محدودة.

202 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105200   

وتم ايداعه بتاريخ 04-05-2017 برقم ايداع    16027 الى   ايلجانت تكس لتجارة القمشة والتصدير

203 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131261   

Shahry For  وتم ايداعه بتاريخ 11-02-2019 برقم ايداع    6331 الى   شهرى للتمويل الستهلكى

Consumer Finance

204 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146124   

 strengths space وتم ايداعه بتاريخ 29-01-2020 برقم ايداع    4375 الى   سترنثز سبيس للتدريب

شركة ذات مسئولية محدودة

205 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147371   

وتم ايداعه بتاريخ 23-02-2020 برقم ايداع    8691 الى   محمد عاطف خميس وشريكيه

206 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153399   

وتم ايداعه بتاريخ 07-09-2020 برقم ايداع    29759 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / فيمتو سينتيفيك 

للجهزة العلمية والمعملية Femto scientific )شركه ذات مسئوليه محدودة(

207 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158275   

وتم ايداعه بتاريخ 09-12-2020 برقم ايداع    46523 الى   محمد راض وشريكية

208 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7362   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-07-2001 برقم ايداع    3975 الى   داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م

209 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65075   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2013 برقم ايداع    6657 الى   شركة ايه كيه كيو ايه AKQA )ش.ذ.م.م(

210 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 287226   

Siemens Industry  وتم ايداعه بتاريخ 25-01-1995 برقم ايداع    1401 الى   سيمنز اندستري سوفتوير

Software ) شركة ذات مسئوليه محدوده بنظام المناطق الحره الخاصه (
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الشخاص

1 - محمد محيى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178136   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1976 برقم ايداع   8926 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1976  بــ :  ممثل  لشركة انبي . بدل من 

الجيولوجيى / عادل احمد السيد محمد سماحه

2 - خير ا هاكان جردال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1977 برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة هايدلبرج سيمنت 

فرانس

3 - دومينيك ميشيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    1977-03-06 

برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة هايدلبرج سيمنت فرانس

4 - محمد شعيبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-1977 برقم 

ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة اسمنت المغرب .

5 - فيلى بيكا ايتال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    1977-03-06 

برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة ريمكو

6 - خوسية ماريا ماجرينا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1977 برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة هايدلبرج سيمنت 

فرانس

7 - محمد عبدالرحيم السيد حجازي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1977 برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة هايدلبرج سيمنت 

فرانس ومنحه كافة السلطات وصلحيات التوقيع الممنوحة للعضو المنتدب والواردة في السجل التجاري الخاص 

بالشركة .

8 - ياسر ابو بكر عبدالقادر النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1977 برقم ايداع   3985 تم التأشير فى تاريخ 06-03-1977  بــ :  ممثل لشركة هايدلبرج سمينت 

فرانس - الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الدارة لدورة جديدة, بنفس السلطات والصلحيات الواردة بالسجل 

التجاري - واستمرار السيد/ خير ا هاكان جردال أمين صندوق للمجلس وله سلطة التوقيع مجتمعا مع العضو 

المنتدب و/ أو رئيس القطاع المالي وفقا لللية المذكورة تحت بند سلطات التوقيع . تحديد السلطات وصلحيات 

التوقيع كالتالي : رئيس مجلس الدارة )غير تنفيذي( العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي وامين صندوق المجلس 

.

9 - نجلء السيد على السيد داغر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191306   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1978 برقم ايداع   17338 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1978  بــ :  بدل من السيد / اشرف حجاج 

حسانين

10 - عبد المطلب ممدوح محمد عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191306   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1978 برقم ايداع   17338 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1978  بــ :  ممثل للشركة القابضة لكهرباء 

مصر - بدل من / محمد احمد السيد

11 - محمد مسعد إبراهيم عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103790   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-1982 برقم ايداع   2232 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1982  بــ :  تجديد تشكيل المجلس لدورة 

جديدة تبدأ من عام 2020 ولمدة ثلث سنوات تنتهى 2023

12 - مبروك عبدا عامر الشقيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    219405   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-1982 برقم ايداع   10406 تم التأشير فى تاريخ 15-06-1982  بــ :  ممثلعن الهيئة المصرية العامة  

للبترول  - بدل من السيد الستاذ / مصطفى شوقى شاكر
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13 - احمد سيد احمد الختام  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    219405   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-1982 برقم ايداع   10406 تم التأشير فى تاريخ 15-06-1982  بــ :  - ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة  للبترول - تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الدارة فى تحديد من له حق التوقيع على المعاملت 

البنكية للشركة لدى البنوك التى يتم التعامل معها .

14 - طارق طعيمة احمد زاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    219405   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-1982 برقم ايداع   10406 تم التأشير فى تاريخ 15-06-1982  بــ :  - ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة للبترول

15 - صبحى محمد رمضان  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-1982 برقم 

ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية 

والصناعة هايديليكو

16 - محمد محمد عبدالقادر احمد  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    1982-09-15 

برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات 

المائية لتوليد الكهرباء

17 - جمال عبدالرحيم يسين قاسم  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    1982-09-15 

برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة السد العالى للمشروعات 

الكهربائية والصناعة هايديليكو

18 - محمد عبد الرحمن محمد على حتحوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة 

مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية والصناعية كهروميكا

19 - بسيم سامي يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة النصر 

لصناعة المحولت والمنتجات الكهربائية الماكو

20 - عبد المطلب ممدوح محمد عماره  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  

21 - طارق عبدالحميد طة فضل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  

22 - حسني حسن علي الخولي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل لشركة شمال 

القاهرة لتوزيع الكهرباء - تشكيل مجلس الدارة

23 - حمدى احمد عبدالرازق ضرغام  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن الشركه القابضة 

لكهرباء مصر

24 - محمد احمد ابوالعزم عسل  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    1982-09-15 

برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن الشركه القابضة لكهرباء مصر

25 - رافت حسين ابراهيم احمد شمعه  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة السكندرية 

لتوزيع الكهرباء

26 - حمدى محروس سالم عكاشه  تحميل   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    1982-09-15 

برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

27 - امجد سعيد الوكيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    220813   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1982 برقم ايداع   14479 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1982  بــ :  ممثل عن هيئة المحطات 

النووية لتوليد الكهرباء
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28 - عادل احمد منير البربرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174403   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1976 برقم ايداع   670 تم التأشير فى تاريخ 26-06-1985  بــ :  تجديد مده مجلس الداره    يملك 

حق التوقيع على الشيكات الصادره من شركه بلستيكا والبيع والشراء والرهن والقتراض من البنوك المصريه 

شخصين مجتمعين من ثلث اشخاص هم :-  -1 رئيس مجلس الداره المهندس عادل احمد منير البربرى رقم 

قومى 25302280102998  نائب رئيس مجلس الداره السيد المهندس اسامه محمد ابراهيم صيام رقم قومى 

25604020100459  العضو المنتدب للنتاج والصيانه المهندس / طارق محمد حسين محمد 

26311270102313

29 - ساندى نعيم ناصر رمسيس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67162   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1985 برقم ايداع   4881 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1985  بــ :  السيدة/ ساندي نعيم ناصر 

رمسيس / ولها كافة الصلحيات فى التوقيع منفردا  عن الشركة, وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة امام البنوك 

ولها الحق فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس مال الشركة من البنوك والتوقيع على 

عقود القرض والرهن بأسم الشركة واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه و شراء اصول الشركة 

والحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولها حق التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسى للشركة بعد موافقة 

الجمعية العامة الغير عادية ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي 

والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفي تسجيل العلمات التجارية والهيئة 

المصرية للمواصفات و الجودة ولها الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والقضاء والتوقيع عن الشركة 

والتعامل بأسمها امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والشهر العقاري 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للستثمار والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

ومصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للرقابة المالية وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية 

والسجل التجاري والعلملت التجارية وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية 

والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة المحافظات ولها الحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين او تخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولها الحق فى توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

30 - محمد سعيد على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44139   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-1981 برقم 

ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1986  بــ :  

31 - اسلم السيد ابراهيم جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44139   وتم ايداعه بتاريخ    1981-11-16 

برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1986  بــ :  

32 - محرز عبد الوهاب محرز ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  

33 - سامح احمد محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  

34 - اشرف عبد العزيز  محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  

35 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  استقاله

36 - احمد زكريا وفقى محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  استقاله

37 - خالد مجاور محمد مجاور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    242698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1986 برقم ايداع   12514 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1986  بــ :  استقاله
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38 - دعاء توفيق جميل محمود يس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  ممثله لشركة مصر للتامين بدل 

من الستاذة / ابتسام محمود على

39 - جمال محمود عبداللطيف محجوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  على ان يظل كافة الصلحيات 

المؤشر بها فى السجل التجارى كما هى

40 - عبد اللطيف محمود عبداللطيف محجوب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  ونائب رئيس مجلس ادارة

41 - على محمود عبداللطيف محجوب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  للشئون المالية والدارية

42 - وليد ابراهيم محمد الدالى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  مستقل غير متفرغ

43 - نجلء احمد حسين على فهمى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  مستقل

44 - محمد عبد الناصر حامد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73156   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1987 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1987  بــ :  

60 - حسام منشاوي قطب خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل لشركة مصر للتامين وميد 

بنك

61 - عمرو صلح الدين محمد فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل للشركة القابضة لمصر 

للطيران

62 - شريف محمد صلح الدين بندارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل للشركة المصرية العامة 

للسياحة والفنادق ) ايجوث (

63 - سمير صادق محمد الصادق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  

64 - ملك عباس كاشف الغطاء  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71938   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1986 برقم ايداع   8501 تم التأشير فى تاريخ 11-05-1990  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

لدورة قادمة لمدة ثلث سنوات بنفس تشكيلة الحالى تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

65 - يحيي محمد عوض بن لدن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89201   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-1991 برقم ايداع   2615 تم التأشير فى تاريخ 09-04-1991  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات تبدأ من 7 / 4 / 2022 حتى 6 / 4 / 2025

140 - تركى بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29660   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-1997 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 02-01-1997  بــ :  استقاله

141 - سمير يوسف محمود الجندى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29660   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-1997 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 02-01-1997  بــ :  استقالة
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45 - محمد طارق حسن حلمي زاهد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    249898   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-1987 برقم ايداع   18847 تم التأشير فى تاريخ 31-12-1987  بــ :  ممثل عن شركة مستشفى 

كليوباترا ش.م.م - وافق المجلس بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع لتصبح كما يلى: فيما يخص المعاملت 

البنكية: يملك حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك كل من : يكون للفراد المذكورة أسماؤهم في المجموعات 

التالية الحق في التوقيع علي معاملت الشركة وذلك طبقا للحدود المالية المذكورة فيما بعد علي النحو التالي: - 

المجموعة الولي: السيد / محمد طارق حسن حلمي زاهد . الستاذة / سامية بهي الدين البارودي . الدكتور/ أحمد 

عز الدين محمود عبد العال . الستاذ / أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب . المجموعة الثانية: الدكتورة/ 

نانيس احمد عادل عبد المجيد احمد . الستاذ / أحمد جلل عبد المقصود دسوقي .  الستاذ  / محمد عمر الفاروق 

محمد حسن عبد العال . الستاذ / محمود محسن فكري محمد . يملك حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك كل من: 

يكون لفراد المجموعة الولي والثانية التوقيع باسم الشركة علي آية معاملت بنكية )مصرفية( وفقا للحدود المالية 

والسلطات التالية:- 1- بالنسبة لي معاملت بنكية )مصرفية( تتجاوز مليون جنيه مصري يلزم توقيع أي من أفراد 

المجموعة الولي مع أي من أفراد المجموعة الثانية. 2- بالنسبة لي معاملت بنكية )مصرفية( بمبلغ مليون جنيه 

مصري أو أقل يلزم توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية. شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة: 1- فيما 

يخص أي معاملت أخري من شراء  العقارات والمنقولت والسيارات والصول والتوقيع أمام الشهر العقاري 

والتوثيق وجميع عقود الشراءالنهائية والتوقيع علي عقود بيع السهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق 

أغراض الشركة حيث يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الولي مع أي من أفراد المجموعة الثانية. 2- تسري 

الحدود المالية الموضحة أعله علي كافة المعاملت البنكية )النقدية أو المصرفية( سواء مع البنوك أو غيرها من 

الشخاص الطبيعية أو العتبارية. 3- يكون لي فرد من افراد المجموعـة الولى مجتمعا مع أي فرد من افراد 

المجموعة الثانيـة الحق في التوقيع على أي عقد من عقود الرهن بكافة انواعها ومنها الرهن التجاري او العقاري 

او أي عقد من عقود القرض بكافة انواعهم سواء كانت طويلة الجل او قصيرة الجل او تسهيلت ائتمانية وذلك 

بدون حد أقصى و التوقيع على أي ضمانات او اعتمادات او مستندات أخرى واتخاذ كافة الجراءات الزمة لتمام 

ذلك مع أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلي. 4- يجوز لي من أفراد 

المجموعة الولي التوقيع بدل من أي أفراد المجموعة الثانية. 5- ل يجوز تجاوز الحدود المالية الموضحة من 

خلل سداد المبالغ المعنية بموجب شيكين أو أكثر. 6- ل تسري حدود المعاملت المالية الموضحة أعله على 

الرواتب التي تدفع لموظفي الشركة بشكل شهري وكذلك التعاب الشهرية للستشاريين والطباء وكذلك التحويل 

بين حسابات المستشفى فقط في البنوك المختلفة وسداد فواتير استهلك الكهرباء والمياه والغاز وسداد كافة أنواع 

الضرائب وسداد اشتراكات التأمينات الجتماعية ويسري علي هذه المعاملت توقيع فردين من أفراد المجموعة 

الثانية وبدون حد أقصي. 7- ل تسري حدود المعاملت المالية الموضحة أعله علي ربط وكسر الودائع واذون 

الخزانة ويسري علي هذه المعاملت توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصي.

46 - محمد فريد عبد الواحد عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    252665   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1988 برقم ايداع   9498 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1988  بــ :  ممثل عن شركة ماك القابضه 

للسياحه والفنادق

47 - اياد جاسم محمد عبد المحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    252665   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-1988 برقم ايداع   9498 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1988  بــ :  ممثل عن ماك القابضة 

للسياحة والفنادق -   تفويض السيد المهندس / إياد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي - رئيس مجلس الدارة في 

حق الرهن وإعطاء الكفالت امام البنوك والشهر العقارى

48 - محمد يحى محمد راشد أحمد يحى راشد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    252665   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1988 برقم ايداع   9498 تم التأشير فى تاريخ 12-07-1988  بــ :  ممثل عن شركة ماك القابضه 

للسياحه والفنادق

49 - محمد مدحت محمد العبد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11151   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-08-1988 برقم ايداع   1944 تم التأشير فى تاريخ 29-08-1988  بــ :  

157 - ليلى فتحى رباح الشريف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    303786   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  

158 - سفيان اسامه فتحى الشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303786   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  
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159 - عمرو محمد داود محمد الدمرداش محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    303786   

وتم ايداعه بتاريخ    21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  

160 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1111   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1997 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1997  بــ :  - تفويض السيد الدكتور/ محمد 

السيد احمد محمد نصار المدير التنفيذي فى التوقيع على عقود ووثائق التأمين بكافه انواعها مع شركات التأمين 

داخل جمهوريه مصر العربيه وله الحق فى تعديل وحواله كافه وثائق التأمين الساريه والجديده اللزمه لتنفيذ عقود 

التسيهلت الئتمانيه مع البنوك .

50 - احمد عز الدين محمود عبد العال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    216113   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1982 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 25-12-1988  بــ :  ممثل شركة مستشفى كليوباترا ش 

م م - وافق المجلس بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع لتصبح كما يلى:  فيما يخص المعاملت البنكية: يملك 

حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك كل من : يكون للفراد المذكورة أسماؤهم في المجموعات التالية الحق في 

التوقيع علي معاملت الشركة وذلك طبقا للحدود المالية المذكورة فيما بعد علي النحو التالي: - المجموعة الولي 

الستاذة / سامية بهي الدين البارودي . الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال . الستاذ / أحمد جمال الدين 

أحمد محمد عبد الوهاب . المجموعة الثانية: الدكتور / حماده محمد عبد الحميد حامد . الستاذ / أحمد جلل عبد 

المقصود دسوقي . الستاذ / محمد عمر الفاروق محمد حسن عبد العال . الستاذ / محمد عاطف محمد علي حمودة 

. يملك حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك كل من: يكون لفراد المجموعة الولي والثانية التوقيع باسم الشركة 

علي آية معاملت بنكية )مصرفية( وفقا للحدود المالية والسلطات التالية:- 1- بالنسبة لي معاملت بنكية )

مصرفية( تتجاوز مليون جنيه مصري يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الولي مع أي من أفراد المجموعة 

الثانية. 2- بالنسبة لي معاملت بنكية )مصرفية( بمبلغ مليون جنيه مصري أو أقل يلزم توقيع فردين من أفراد 

المجموعة الثانية. شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة: 1- فيما يخص أي معاملت أخري من شراء  العقارات 

والمنقولت والسيارات والصول والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وجميع عقود الشراء  النهائية والتوقيع 

علي عقود بيع السهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق أغراض الشركة حيث يلزم توقيع أي من أفراد 

المجموعة الولي مع أي من أفراد المجموعة الثانية. 2- تسري الحدود المالية الموضحة أعله علي كافة 

المعاملت البنكية )النقدية أو المصرفية( سواء مع البنوك أو غيرها من الشخاص الطبيعية أو العتبارية. 3- 

يكون لي فرد من افراد المجموعة الولى مجتمعا مع أي فرد من افراد المجموعة الثانيـة الحق في التوقيع على 

أي عقد من عقود الرهن بكافة انواعها ومنها الرهن التجاري او العقاري او أي عقد من عقود القرض بكافة 

انواعهم سواء كانت طويلة الجل او قصيرة الجل او تسهيلت ائتمانية وذلك بدون حد أقصى و التوقيع على أي 

ضمانات او اعتمادات او مستندات أخرى واتخاذ كافة الجراءات الزمة لتمام ذلك مع أي من البنوك العاملة 

بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلي. 4- يجوز لي من أفراد المجموعة الولي التوقيع بدل من 

أي أفراد المجموعة الثانية. 5- ل يجوز تجاوز الحدود المالية الموضحة من خلل سداد المبالغ المعنية بموجب 

شيكين أو أكثر. 6- ل تسري حدود المعاملت المالية الموضحة أعله على الرواتب التي تدفع لموظفي الشركة 

بشكل شهري وكذلك التعاب الشهرية للستشاريين والطباء وكذلك التحويل بين حسابات المستشفى فقط في 

البنوك المختلفة وسداد فواتير استهلك الكهرباء والمياه والغاز وسداد كافة أنواع الضرائب وسداد اشتراكات 

التأمينات الجتماعية ويسري علي هذه المعاملت توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصي. 7- ل 

تسري حدود المعاملت المالية الموضحة أعله علي ربط وكسر الودائع واذون الخزانة ويسري علي هذه 

المعاملت توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصي.

51 - السيد حسين ابراهيم السيد البوص  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42833   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1989 برقم ايداع   903 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1989  بــ :  - تفويض السيد / عمرو محسن 

محمد عبدالرشيد عضو مجلس ادارة الشركة فى التوقيع امام صندوق دعم الصادرات والمجلس التصديرى 

للكيماويات وله حق تفويض الغير فى ذلك

52 - طارق ابو العل ابراهيم ابو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71676   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-1986 برقم ايداع   7834 تم التأشير فى تاريخ 09-08-1989  بــ :  ممثل عن الشركة العربية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ) أكديما ( عن مقعد مجلس الدارة الشاغر
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53 - احمد عبد الرحمن حسين امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71676   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-1986 برقم ايداع   7834 تم التأشير فى تاريخ 09-08-1989  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتأمين 

بدل من السيد / طارق أحمد إسماعيل .

54 - عمرو مصطفى على مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1990  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري - 

تفويض السيدة / زينب خليل اسحاق العضو المنتدب بما ورد بمجلس الدارة بالبند الول بتاريخ 13 / 6 / 2022 

والمعتمد بتاريخ 19 / 7 / 2022 .

55 - منى محمد محمود قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل لبنك مصر - انتهاء تعيين

56 - محمد مرشد محمد مرشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل لبنك مصر .

57 - ايات رمضان حسن سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل للشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية . بدل من السيد الستاذ / عمرو اسماعيل البحيرى

58 - رضا على محمد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل للشركة القابضة لمصر 

للطيران

59 - ميشيل سامى رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    261724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-1990 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1990  بــ :  ممثل للبنك الهلى المصرى

66 - عبد الجليل بشر Abdul Galil Besher  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18650   

وتم ايداعه بتاريخ    16-04-1992 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل شركة 

ديرم هولدينج انك - اعادة تشكيل مجلس الدارة - تجديد عضوية مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات تبدا من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى بالشكل الجديد - البقاء على كافة الصالحيات الممنوحة للسيد المهندس / عبد 

الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب دون تغيير

67 - سامى فؤاد عبدالحق بشر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18650   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1992 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل لشركة ديرم هولدينج انك

68 - بيتر جيمس كاربنتر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18650   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1992 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل لشركة ديرم هولدينج انك

69 - دانيا بشر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18650   وتم ايداعه بتاريخ    16-04-1992 برقم 

ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل لشركة ديرم هولدينج انك

70 - ماجد هائل عبد الحق بشر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18650   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1992 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل لشركة ديرم هولدينج انك

71 - هايل عبد الحق بشر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18650   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-1992 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 16-04-1992  بــ :  ممثل عن شركة ديرم هولدينج 

انك

72 - جابريللي جيان فرانكورونكولتو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-1993 برقم ايداع   2899 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1993  بــ :  

73 - نصره علي علي الذهبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-1993 برقم ايداع   2899 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1993  بــ :  ولها حق بالقيام بجميع مهام 

رئيس مجلس الدارة.

74 - جورجيو جيان فرانكولتو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-1993 برقم ايداع   2899 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1993  بــ :  منتدب

75 - جيان فرانكو رونكولتو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95508   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-05-1993 برقم ايداع   2899 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1993  بــ :  
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76 - مدحت ميلد بشاره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-16 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  

77 - اسيمه سليم السمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-1993 برقم 

ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  

78 - سيف ناجى سمير توما توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  المنتدب

79 - فيكتور فخرى عبد الملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  

80 - ناجى سمير توما توماس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  - تجديد تعين اعضاء مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات والبقاء على تشكيل مجلس الدارة  . تفويض السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس 

الدارة منفردا فى التوقيع نيابة عن الشركة وتفويض السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الدارة والسيد 

/ سيف ناجى سمير توما العضو المنتدب والسيد / محمد باسم بسام اتاسى العضو المنتدب اثنين منهم على القل 

مجتمعين فى التوقيع نيابة عن الشركة و تمثيلها امام البنوك والقيام بجميع المعاملت المصرفية والتصرفات 

القانونية وحق القتراض من البنوك بدون حد اقصى حسب احتياجات الشركة و حق كفالة الغير ولهم الحق فى 

التوقيع على المستندات  اللزمة للدارة وابرام العقود وبيع السيارات والقرار بالتصالح فى القضايا واستلم 

الشيكات و المبالغ و حق توكيل الغير بالضافة للصلحيات المدرجة فى السجل التجارى .

81 - ماجد سمير توما توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-16 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  

82 - محمد باسم بسام اتاسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    1993-06-16 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  المنتدب

83 - ميشلين وصفى مشيل عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1993 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1993  بــ :  

84 - ابراهيم محمد ابو بكر ابراهيم سعد المسيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21222   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-1993 برقم ايداع   2512 تم التأشير فى تاريخ 20-07-1993  بــ :  ممثل عن شركة ابو 

سومه للتنمية السياحية - بدل من السيد / صباح تيسير بركات - بذات الصلحيات

85 - احمد بن عبد اللطيف بن احمد القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21222   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1993 برقم ايداع   2512 تم التأشير فى تاريخ 20-07-1993  بــ :  ممثل عن شركة عليان سومه 

انفستمنتس ليمتد - بدل من السيد / جورج وجيه البويز - بذات الصلحيات

86 - عبير عبد الله محمد صالح كعكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96186   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1993 برقم ايداع   4871 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة

87 - عبدالرحمن  علي  محمود  طلعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278926   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-1993 برقم ايداع   12271 تم التأشير فى تاريخ 21-09-1993  بــ :  ممثل عن بنك قطر الوطني 

الهلي بدل من السيد / محمد بهاء الشافعي

88 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98781   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-1994 برقم ايداع   3636 تم التأشير فى تاريخ 28-05-1994  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة .

89 - محسن يوسف كمال ميخائيل الراهب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102456   

وتم ايداعه بتاريخ    23-05-1995 برقم ايداع   4709 تم التأشير فى تاريخ 23-05-1995  بــ :  ممثل شركة 

سنترس للستثمار العقارى والسياحى ش ذ م م - تجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات جديدة بنفس 

الختصاصات .

90 - اسامه عبدالفتاح مأمون ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    262   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1995 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1995  بــ :  
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91 - رياض  مامون عكاشة ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    262   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1995 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1995  بــ :  خروج لسبب الوفاة .

240 - وليد إبراهيم عبدالسلم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  )غير متفرغ( ممثل عن شركة ) 

OC IHC 1 )B.V

241 - اشرف صلح عبد العزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

242 - اسامة انور بشاى ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

OC IHC 1 ( 05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة

 ) B.V

243 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

OC IHC 1 ( 05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة

B.V (  - تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات قادمة كما هو دون تغيير

244 - عمرو أسامةعبد الحميد البطريق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  والرئيس التنفيدى - ممثل عن 

OC IHC 1 ) B.V ( شركة

245 - بوليت جوزيف عبود توتونجى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    729   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1998 برقم ايداع   449 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  

92 - سمير عزت اسماعيل محمد عارف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289812   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-1995 برقم ايداع   9389 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1995  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه لهذا الغرض , 

وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وإجراء كافة المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود والمشاركات والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على عقود القتراض بضمان العتماد أمام البنوك 

والقتراض والتوقيع على عقود التعاقدات والتوقيع على عقود بيع الصول والمنقولت , وكل ذلك باسم الشركة 

ومصلحتها بعد موافقة الجمعية العامة . وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات التجارية ومكاتب 

الشهر العقاري والشخاص الطبيعية والمعنوية وفتح وغلق الحسابات بكافة البنوك والبداعات والسحب من البنوك 

ويكون له حق التوقيع على العتمادات المستندية والتحويلت للداخل والخارج وبيع وشراء السهم والتوقيع أمام 

شركات تداول الوراق المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتوقيع على عقود بيع وشراء 

السيارات وترخيصها باسم الشركة ولصالحها وبعد موافقة الجمعية العامة وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

93 - حاتم شاهين اسعد شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102973   وتم ايداعه بتاريخ    1995-07-01 

برقم ايداع   6046 تم التأشير فى تاريخ 01-07-1995  بــ :  بدل من السيد / محمد باهر عبد الحميد محمد 

محرز

94 - عبدا عادل عبد العال على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103354   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1995 برقم ايداع   7099 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1995  بــ :  لرئيس مجلس الدارة الحق في 

التعامل منفردا باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن.
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95 - احمد نجيب على محمد حلقه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76830   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-1995 برقم ايداع   5271 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1995  بــ :  تحديد اختصاصات 

رئيس مجلس الدارة السيد / احمد نجيب علي حلقة والسيد / محمد احمد احمد سلطان – نائب الرئيس والعضو 

المنتدب للشركة كما يلي :-   للسيدان رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب الرئيس والعضو المنتدب - منفردان او 

مجتمعان – الحق في التوقيع عن الشركة امام الغير وحق التنازل والتصالح عن القضايا وانهاء النزاعات بكافة 

الشكال امام المحاكم والشهر العقاري وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة الهيئة 

العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال والسجل التجاري والشهر العقاري والبورصة المصرية وهيئة الرقابه 

المالية والهيئات القضائية والقطاع العام والخاص داخل جمهورية مصر العربية وحق البيع والشراء فيما يخص 

الشركة وحق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

96 - مصطفى محمد سليمان عبد الصمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104554   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-1995 برقم ايداع   10959 تم التأشير فى تاريخ 05-11-1995  بــ :  استقالة

97 - عبد الصمد سليمان عبد الصمد الجابرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104554   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-1995 برقم ايداع   10959 تم التأشير فى تاريخ 05-11-1995  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة

98 - محمود سليمان عبد الصمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    104554   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-1995 برقم ايداع   10959 تم التأشير فى تاريخ 05-11-1995  بــ :  

99 - كريم عبد الصمد سليمان عبد الصمد الجابرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104554   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-11-1995 برقم ايداع   10959 تم التأشير فى تاريخ 05-11-1995  بــ :  

100 - محمود احمد عبدالوهاب سليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104573   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1995 برقم ايداع   11021 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1995  بــ :  يكون للسيد / محمود احمد 

عبدالوهاب سليم رئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التوقيع على التصالح فى كافة القضايا والمور القانونية 

امام كافة الجهات القضائية وتجديد مدة المجلس

101 - شريف محمد مأمون عبد اللطيف دياب  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

104573   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-1995 برقم ايداع   11021 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1995  بــ 

  :

102 - منى عادل عباس زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104573   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1995 برقم ايداع   11021 تم التأشير فى تاريخ 07-11-1995  بــ :  

103 - لمياء مدحت عبدالعزيز فخر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    423   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-11-1995 برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  ممثل  عن شركة 

برنجلز اوفرسيز هولدنجز بدل من السيد/ حسام عبد المنصف عبد السلم دبوس.

104 - حسام عبدالمنصف عبدالسلم دبوس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    423   

وتم ايداعه بتاريخ    15-11-1995 برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  ممثل  عن 

شركة برنجلز أوفرسيز هولدنجز- استقالة .

105 - ابراهيم لؤى عزت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  استقالة

106 - امال محمد سري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  استقالة

107 - سايمون نيكولس رولندس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  ممثل عن شركة سي دي سي 

)CDC North Africa Healthcare Limited( نورث افريكا هيلثكير ليميتد

108 - عمرو على الجارحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  و نائب رئيس مجلس الدارة
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109 - عادل سمير محمد طلعت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  تجديد عضوية 

اعضاء مجلس الدارة الحاليين لمده ثلث سنوات - مع بقاء كافة صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة والمؤشر 

بها في السجل التجاري كما هي دون تعديل.

110 - احمد بسيونى احمد بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  

111 - شامل فهيم لطفى ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  مستقل

112 - لياندرو كوتشولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104882   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1995 برقم ايداع   11872 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1995  بــ :  ممثل عن شركة سي دي سي 

)CDC North Africa Healthcare Limited( نورث افريكا هيلثكير ليميتد

113 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6251   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1995 برقم ايداع   1048 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1995  بــ :  - الموافقة على اضافة توقيع 

الستاذ / عادل راتب بطرس ابراهيم بالمجموعة ) ب ( من التوقيعات الرئيسية للشركة .

114 - كامل محمد كامل محمد حجازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    288729   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-1995 برقم ايداع   1000005 تم التأشير فى تاريخ 13-12-1995  بــ :  

115 - هشام دسوقى جوده الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6281   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   1098 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  خروج للوفاة

 - 116

حسام سلمه جودة الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6281   وتم ايداعه بتاريخ    1995-12-24 

برقم ايداع   1098 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  بنفس الصلحيات السابقة لرئيس مجلس الدارة

117 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    554   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-1996 برقم ايداع   138 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1996  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

مماثله :

118 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    554   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-1996 برقم ايداع   138 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1996  بــ :  تفويض السيد الستاذ / علي 

مصطفي موسي - بصفته رئيس مجلس الدارة , في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك في جميع القضايا التي ترفع 

منه أو عليه أمام جميع المحاكم داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها علي اختلف أنواعها ودرجاتها وفي 

المرافعة والمدافعة وتسلم جميع الحكام وتنفيذها وفي تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والقرار 

والنكار والبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء 

والمحكمين وردهم واستبدالهم. وفي طلب تعيين الخبراء وفي التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت 

والستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية وفي التقرير بالنقض في الحكام وتقديم المذكرات وله الحق في 

الحضور أمام هيئة التحكيم وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التحكيم وكذلك الحق في الطعن علي حكم التحكيم 

بالبطلن واتخاذ الجراءات اللزمة في هذا الشأن وفي الحضور أمام الجهات الدارية أيا كانت ومصالح الحكومة 

ومكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي اللتماسات والمذكرات وتسليم واستلم 

الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي قلم كتاب المحاكم والجهات الدارية.  وله الحق في 

تأسيس الشركات بكل أنواعها والتوقيع علي عقود التأسيس واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك.

119 - شكري محمد محمود النجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    295171   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-04-1996 برقم ايداع   6003 تم التأشير فى تاريخ 20-04-1996  بــ :  الموافقة 

بالجماع على تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة  لفترة جديدة و لمدة 3 سنوات . مع بقاء سلطات التوقيع كما هى 

فى السجل التجارى

120 - سميح محمد ابراهيم الجوهري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    295171   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-1996 برقم ايداع   6003 تم التأشير فى تاريخ 20-04-1996  بــ :  

121 - ماهر مدبولى الششتاوى عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    295171   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-04-1996 برقم ايداع   6003 تم التأشير فى تاريخ 20-04-1996  بــ :  
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122 - فدوى سعد محمد حكمت صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27699   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1996 برقم ايداع   1964 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1996  بــ :  

 - 123

كريم ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27699   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1996 برقم ايداع   1964 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1996  بــ :  

124 - احمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27699   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1996 برقم ايداع   1964 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1996  بــ :  

125 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27699   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-1996 برقم ايداع   1964 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1996  بــ :  - تجديد تشكيل مجلس 

الدارة

126 - عمرو مصطفى على مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85149   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1990 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 08-05-1996  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري - 

تفويض السيدة / زينب خليل اسحاق العضو المنتدب بما ورد بمجلس الدارة بالبند الول بتاريخ 13 / 6 / 2022 

والمعتمد بتاريخ 19 / 7 / 2022 .

127 - شيوخي فوكودا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-1996 برقم ايداع   

324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  ممثل  لشركة واي كي كي هولدنج أوروبا بي . فـي -

128 - تاداشي هاساجاوا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-09 

برقم ايداع   324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  ممثل لشركة واى كي كي هولدنج اوروبا بى فى -

129 - محمود وهبه فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-09 

برقم ايداع   324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  ممثل لشركة واى كى كى اوروبا ليمتد

130 - كويشيرو اكيتا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-1996 برقم 

ايداع   324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  - ممثل  عن شركة واى كى كى هولدنج أوروبا بى فى

131 - ريسوكى ار اتانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-09 

برقم ايداع   324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  

132 - تاكانورى يوشيدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    819   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-09 

برقم ايداع   324 تم التأشير فى تاريخ 09-07-1996  بــ :  ممثل  عن شركة واى كى كى هولدنج أوروبا بى. 

فـي . تجديد مدة مجلس الدارة - واعادة تشكيل مجلس الدارة . كما  تم الموافقة على كافة الصلحيات المؤشر بها 

فى السجل التجارى لمجلس ادارة الشركة كما هى بدون تعديل .

133 - عمر فتحي ابراهيم الكومي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    298063   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   15566 تم التأشير فى تاريخ 18-09-1996  بــ :  تجديد مده مجلس الداره 

للشركه - حق التوقيع : لرئيس مجلس الداره السيد / عمرفتحى عمر الكومى رئيس مجلس الدارة منفردا والسيد / 

ايمن سمير عبد العال عضو مجلس الداره والسيده / وسن فريدون محمد نجيب عضو مجلس الداره رئيس مجلس 

الدره نائب رئيس مجلس الدره وعضو منتدب عضو مجلس اداره عضو مجلس الداره مجتمعين حق التوقيع 

عن الشركه كما لهما حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية 

والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع جميع البن وك والمصارف , وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها , ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل , ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

134 - وسن فريدون محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    298063   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-1996 برقم ايداع   15566 تم التأشير فى تاريخ 18-09-1996  بــ :  
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135 - مدحت حسين حسن بسيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    298063   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-1996 برقم ايداع   15566 تم التأشير فى تاريخ 18-09-1996  بــ :  

136 - محمد حسن محمد جوهر  مصفى   المقيد برقم قيد    298120   وتم ايداعه بتاريخ    1996-09-22 

برقم ايداع   15753 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1996  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / 

محمد حسن محمد جوهر - والسيد / اسامه محمد فتحي مصفين للشركه مجتمعين او منفردين علي ان يقوم 

المصفي بجميع العمال التي تقتضيها الشركه و  علي وجه الخصوص 1- وفاء بما علي الشركه من ديون - 2 - 

بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري - 3- تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقبول 

الصلح والتحكيم -علي ان تكون مده التصفيه ثلث سنوات - تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

137 - احمد  اسماعيل  محمد  المقدم  مصفى   المقيد برقم قيد    298885   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1996 برقم ايداع   18092 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1996  بــ :  حيات المصفي كالتي:-  1- 

وفاء ما للشركة من ديون.  2- للمصفي حق التصرف الكامل بالبيع والتنازل للنفس أو للغير عن أصول الشركة 

الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضي , والتوقيع على كافة عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود التنازل 

للنفس أو للغير , والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات المرافق , وله حق توكيل وتفويض 

الغير في بعض أو كل ما ذكر أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم

138 - منى ابراهيم احمد فياض  مدير   المقيد برقم قيد    299969   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-1996 برقم 

ايداع   21208 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1996  بــ :  يمثل المديره للشركة فى علقتها مع الغير و لها 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .

139 - مصطفى محمد محمد النزهى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    51030   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-1996 برقم ايداع   3204 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1996  بــ :  تفويض كل من 

السيد / مصطفى محمد محمد النزهى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة / نيفين محمد محمد النزهى 

نائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين فى حق التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وامام جميع 

النقابات المهنية والجمعيات وامام التحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة بجميع اجهزتها وكذلك التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى وادارات المرور المختلفة لتجديد وترخيص 

السيارات - وكذلك كافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ) للنفس او للغير ( 

وكذلك حق القتراض والرهن وكفالة الغير والتأجير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات - 

وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك الحق فى قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولهم الحق فى توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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142 - منصور ابراهيم المالك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29660   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-1997 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 02-01-1997  بــ :  - تفويض كل من السيد الستاذ/ 

محمد ابراهيم عبد المعطى القائم باعمال المدير المالى والسيد الستاذ /عماد الدين حلمى مرسي عبد الجواد )مدير 

ادارة المشتريات( حق التوقيع عن الشركة مجتمعين في حدود اربعمائه الف جنيه مصري لغير وتفويضهم في 

التوقيع عن الشركة على عقود بيع وشراء السيارات والتعامل مع جميع ادارات المرور . تفويض السيد الستاذ/ 

هشام عبد المطلب زكى )مدير الشئون الفندقية( حق التوكيل امام مكاتب الشهر العقاري على عقود الشراء والتوقيع 

والتفويض عن كل مايخص الشركه من ابرام عقود مع جميع الجهات الحكوميه والخاصه والحضور والتوقيع عن 

الشركة امام مصلحه الضرائب بكل فروعها وفي تفويض الغير وكذلك التفويض للتوقيع امام شركات التصالت )

فودافون – أورنج – اتصالت – المصريه للتصالتwe (. كذلك التفويض في التعامل مع الهيئه العامة 

للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامه للتنميه السياحيه و وزارة السياحة بكل فروعها وغرفه المنشأت الفندقيه 

ووزارة الدفاع بكل فروعها ووزاره الداخلية بكل فروعها وفي توكيل الغير في كل او بعض ماسبق وكذلك في 

اصدار توكيل رسمى عام القضايا للمحامين عن الشركه في كل مايخصها وفى تمثيل الشركه امام الجهات 

الحكوميه والجهات الخاصه في التفاوض والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الداره .

143 - محمد حسن حافظ أحمد قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1997 برقم ايداع   4545 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1997  بــ :  ممثل عن ايجاس

144 - ياسر صلح الدين حسن عبد السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    302750   

وتم ايداعه بتاريخ    11-03-1997 برقم ايداع   4545 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1997  بــ :  وتجديد 

تعيين السادة العضاء لمدة ثلث سنوات -  إنهاء العمل بالتوقيع التي إعتبارا من ) صدور قرار مجلس الدارة ( 

: المحاسب /مصطفي محمد فکري توقيع اول -  المحاسب / محمد صلح عباس منصور  توقيع ثان - المحاسب / 

تامر ممدوح الوكيل محمود توقيع ثان - حق التوقيع مجتمعين  ) توقيع أول + توقيع ثان ( على التسهيلت 

الئتمانية وعقود رهن الودائع والحسابات  والشيكات وجميع المراسلت المتعلقة بأنشطة الشركة وذلك مع البنوك 

والمؤسسات التمويليه للسادة : توقيع أول المحاسب / وائل محمد كمال عثمان  توقيع اول - المحاسب / أسامة 

إسماعيل على محمود توقيع اول - المحاسب / تامر ممدوح الوكيل محمود توقيع اول - المحاسب /محمد حلمي عبد 

الحليم ندا  رقم قومي 27106220102135توقيع ثان - المحاسب / احمد السيد عبد الوهاب على سعد رقم قوصا 

27401011300371 توقيع ثان - المحاسبة / هبه محمود مصطفي سند توقيع ثان

145 - ياسمين خليل حافظ حسن خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1025   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-1997 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-03-1997  بــ :  عن نفسها - استقالة

146 - راهول بهاتنا جار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1025   وتم ايداعه بتاريخ    1997-03-16 

برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-03-1997  بــ :  ممثل عن  شركة اشيان  بنتس انترناشيونال 

برايفت ليميتد )سنغافورة( - استقالة

147 - خليل حافظ حسن خليل حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1025   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-1997 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-03-1997  بــ :  عن نفسه

148 - الستاذ براجيان كومار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1025   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-1997 برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-03-1997  بــ :  ممثل عن شركة اشيان بينتس 

انترناشيونال برايفت ليمتد - سنغافورة

149 - وهيب فوزى فهمى برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112229   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1997 برقم ايداع   3159 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1997  بــ :  ممثل لشركة اوراسكوم للتنمية 

مصر

150 - كمال شاروبيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    112229   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1997 برقم ايداع   3159 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1997  بــ :  
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151 - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112229   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-03-1997 برقم ايداع   3159 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1997  بــ :  ممثل لشركة 

الجونة للخدمات وتجديد مدة المجلس - الموافقة على اعتماد التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح الحسابات والسحب 

واليداع والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في الستخدام والتعامل علي الخدمات المصرفية اللكترونية 

وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي:        المجموعة )أ(     طارق أحمد محمود 

كامل أحمد لبيب - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر - احمد محمد محمد يوسف عبد العاطي- محمد 

السعيد عبد الغني امام عاشور- نقول ادد وائيل خير المجموعة )ب( أشرف سور نسيم عازر - محمد فؤاد علي 

السيد جمعة  - سعيد نبيه إبراهيم السيد- ماجد عبدالسيد سمسوم عبدالسيد - محمد حسن سعد إبراهيم   على أن 

تكون جميع التوقيعات موقعة بأحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين.   مع إلغاء كافة 

التوقيعات السابقة للشركة بالبنوك.

152 - احمد محمد محمد يوسف عبد العاطى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    112229   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1997 برقم ايداع   3159 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1997  بــ :  ممثل لشركة الجونة للخدمات

153 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112229   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1997 برقم ايداع   3159 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1997  بــ :  ممثل شركة اوراسكوم للتنمية 

مصر

154 -  فادى محمد يوسف دحلن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    303786   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  استقالة

155 - اسامه فتحى رباح الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    303786   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لدورة جديدة

156 - لينا اسامه فتحى الشريف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    303786   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-04-1997 برقم ايداع   7595 تم التأشير فى تاريخ 21-04-1997  بــ :  الثانى

161 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7984   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-1997 برقم ايداع   953 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1997  بــ :  لموافقة علي تجديد مدة المجلس 

وإعتماد التغيرات التي تمت علي تشكيل مجلس الدارة وذلك بتعيين الستاذ/ محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد 

عامر كرئيس لمجلس الدارة ممثل  عن شركة الجونة للخدمات بدل  من الستاذ/ طارق أحمد محمود كامل السيد 

لبيب والستاذ/ طارق محمد ياسر عبدالمنعم السيد جادا كعضو لمجلس الدارة )غير متفرغ( ممثل  عن شركة 

اوراسكوم للتنمية مصر بدل  من الستاذ/ طارق فيصل يوسف سليمان حيالي ليصبح تشكيل مجلس الدارة علي 

النحو التالي:   الستاذ/ محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد عامر- 27609150201434   رئيس مجلس الدارة 

ممثل  عن شركة الجونة للخدمات.  الستاذ/ أشرف سور نسيم عازر                    عضو مجلس الدارة 

ممثل  عن شركة الجونة للخدمات.   الستاذ/ طارق محمد ياسر عبدالمنعم السيد جادا - 28010040200691  

عضو مجلس الدارة )غير متفرغ( ممثل  عن اوراسكوم للتنمية مصر.   الموافقة على أن تكون التوقيعات 

الرئيسية للشركة بفتح الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في الستخدام 

والتعامل علي الخدمات المصرفية اللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي:         

المجموعة ) أ (                                                                المجموعة ) ب (  طارق أحمد محمود 

كامل أحمد لبيب                                                أشرف سور نسيم عازر  محمد عادل محمد 

عبدالوهاب محمد عامر                                          محمد فؤاد علي السيد جمعه  نقول ادد وائيل خير                                                                

سعيد نبيه إبراهيم السيد  محمد السعيد عبدالغني امام عاشور                                               جوزيف 

سامح شفيق شحاته  توماس ميخائيل عازر قلده                                                       محمد حسن سعد 

إبراهيم  على أن تكون جميع التوقيعات موقعة بأحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين 

ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   مع إلغاء كافة التوقيعات السابقة للشركة بالبنوك.

162 - ايمن علي عبد العظيم النحراوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305471   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1997 برقم ايداع   12133 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1997  بــ :  تجديد الثقة فى المجلس الحالى 

لمدة ثلث سنوات قادمة
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163 - مني نصر محمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305471   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1997 برقم ايداع   12133 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1997  بــ :  

164 - هانم على عبدالعظيم النحراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    305471   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1997 برقم ايداع   12133 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1997  بــ :  استقالة

165 - عماد محمد احمد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46976   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1997 برقم ايداع   1909 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1997  بــ :  ممثل عن حصة محافظة 

المنوفية- يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة علي انفراد كل منه رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة 

المنتدبين وعضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وان يكون حق التوقيع علي الشيكات 

للعضو المنتدب والمدير المالي للشركة مجتمعين فقط كتالي 1-العميد / علء احمد غنيمي حفني غنيمي الشيخ  ) 

عضوا منتدب ( توقيع اول2-السيد / هيثـــم محمد صفـــــوت  عبدالقادرالعزاوى) المدير المالي ( توقيع ثاني

166 - اشرف محمد مختار طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1997 برقم ايداع   7985 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1997  بــ :  ممثل لتحاد العاملين المساهمين 

. بدل من السيد /  مجدي حسن عبدالحق نصر بناءا على كتاب اتحاد العاملين المساهمين

167 - احمد نبيل احمد عطيه احمد السطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1997  بــ :  

168 - محمد محمد زكي محمد جزر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    77872   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-08-1997 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1997  بــ :  ممثل  عن 

Golden Arrow Capital B.V شركة/ جولدن أرو كابيتال بي في

169 - عمر احمد محمد زكى جزر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1997  بــ :  ممثل  عن شركة/ جولدن أرو 

Golden Arrow Capital B.V كابيتال بي في

170 - عماد جميل صبحى برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1997  بــ :  ممثل  عن شركة/ تيمبل ايجيبت 

Temple Egypt B.V بي في

203 - ديديه لمبرخت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117729   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-09 

برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  ممثل عن شركة ثرى كورنرز للفنادق والسياحة

204 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق- الموافقة علي تجديد مده مجلس ادارة الشركة

205 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8691   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1997 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 10-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق - تجديد مدة المجلس

206 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8691   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1997 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 10-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق

207 - طارق فيصل يوسف سليمان حيالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8691   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1997 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 10-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق
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171 - احمد محمد عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-1997 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1997  بــ :  ممثل  عن شركة جولدن أرو 

كابيتال بي في Golden Arrow Capital B.V - اعاده تشكيل مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة مع 

اضافه الختصاصات والصفات كالتي - وبناء عليه يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركه لكل من  ا.د/احمد 

محمد زكي جزر رئيس مجلس الدارة. نائب رئيس مجلس الدارة ا.د/محمد محمد زكي محمد جزر مجتمعين او 

منفردين وذلك بفتح حسابات وتسهيلت الئتمانية امام كافه البنوك من سحب وايداع ولهم أيضا حق البيع والشراء 

والقتراض والرهن لصالح البنوك او الغير امام كافه الهيئات ومنها الهيئه العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري والجهات الحكومية الرسمية والتأمينات الجتماعية والترخيص والتعامل 

امام الحياء والمرور والغير الرسمية والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن التجاري على كافة 

المقومات الماديه والمعنوية لصالح البنوك او الغير وتوكيل البنوك او الغير امام الشهر العقاري في كل او بعض ما 

ذكر وحق كفالة الغير

172 - عمرو محمد عبد البصير الغندور  مدير معين   المقيد برقم قيد    1358   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1997 برقم ايداع   800 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  بناءا علي خطاب لجنه التحفظ رقم 

1991 بتاريخ 2/8/2022 تم اضافه كل من الدكتور / عمرو محمد عبد البصير الغندور مدير المستشفي و 

الستاذ/ احمد احمد حسن صالح المدير المالي مجتمعين امام جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية و للول 

حق التوقيع علي معاملت المستشفي و متعهداتها و له حق تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يوقع عن 

المستشفي منفردا و له كافه الصلحيات و الختصاصات في ادارة المستشفي و التعامل مع جميع الجهات الخارجيه 

و فيما عدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع فيه الي اللجنه

173 - حلمي ابراهيم حلمى احمد ابو العيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306646   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-1997 برقم ايداع   15348 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  مع بقاء سلطات 

التوقيع كما هى بالسجل التجارى

174 - جودرون كاتيان اردينجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1997 برقم ايداع   15348 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  ممثل عن شركة سيكم القابضة 

للستثمار ش.م.م

175 - ثريا حلمى ابراهيم ابو العيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1997 برقم ايداع   15348 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  

176 - منى احسان ابراهيم حلمى احمد ابو العيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306646   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-1997 برقم ايداع   15348 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  

177 - ريجينا اجوستاهانيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1997 برقم ايداع   15348 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  

178 - السيد محمد احمد رمضان مليجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    561   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-1997 برقم ايداع   261 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات تبدأ من 15 / 9 / 2020

179 - محى الدين احمد السيد العيسوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31354   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1997 برقم ايداع   4133 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1997  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة

180 - رافت سعد محمد عبدالرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35451   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-1997 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 18-08-1997  بــ :  

181 - طارق طلعت مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    115321   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1997 برقم ايداع   9987 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1997  بــ :  ممثل عن الشركة 

العربية للستثمارات الفندقية السياحية - اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات تبدأ من 

2020 / 3 / 26

182 - علء هادى طاهر عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    308210   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-1997 برقم ايداع   19607 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس 

اداره الشركة لفترة جديدة تستمر ثلث سنوات
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183 - نازك فائق سامى حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116322   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1997 برقم ايداع   12266 تم التأشير فى تاريخ 09-10-1997  بــ :  الموافقة على اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

184 - شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    116322   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1997 برقم ايداع   12266 تم التأشير فى تاريخ 09-10-1997  بــ :  

208 - محمد فؤاد على السيد جمعة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8691   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1997 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 10-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق

209 - ديديه لمبرخت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8691   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-10 

برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 10-12-1997  بــ :  ممثل عن شركة ثرى كورنز للفنادق والسياحة

232 - امانى عبد الفتاح محمد ادريس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    651   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-1998 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1998  بــ :  المنتدب

233 - محمد عبد الفتاح محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    651   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-1998 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدرة لمدة 

ثلث سنوات اخرى .وتبقى الصلحيات السابقة الممنوحة لمجلس الدارة كما هى -الموافقة بالجماع على حق 

كفالة الشركة للغير ويكون التوقيع على عقود الكفالة  بدون حد  اقصى للسيد / محمد عبد الفتاح محمد ادريس ـــ 

رئيس مجلس الدارة .

234 - هانى محمد مصطفى القللى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    651   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-1998 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1998  بــ :  استقاله

235 - جيهان اندريه نعيم خاطى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    816   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-1998 برقم ايداع   2094 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1998  بــ :  

236 - مارك بيير ستانوى جلل بانوب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1998 برقم ايداع   2094 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1998  بــ :  

237 - ناتالى بيير ستانوى جلل بانوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1998 برقم ايداع   2094 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1998  بــ :  

238 - حسن علي حسين شبكشي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة تريجركريك 

مانجمنت وشركه ايجل المحدودة

239 - بسنت شوقى سيد مصطفى عبد الشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1998  بــ :  ممثل عن شركة 

التجارى الدولى للستثمار
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185 - احمد محمد المنيرى محمد عشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    308406   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-10-1997 برقم ايداع   20147 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  الموافقة 

بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة بالتشكيل والختصاصات التية - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام 

القضاء , يملك حق التوقيع على معاملت الشركة السيد/ احمد محمد المنيرى محمد عشى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد/ محمد احمد محمد المنيرى عضو مجلس الدارة)منفردان( ولهم حق التوقيع عن الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزرات والجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة الجهزة 

التابعة للحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم حق طلب 

التصاريح والتراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة , ولهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 

ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذانية التجارية وابرام جميع 

العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وشراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والتعامل مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وكافة 

ادارات المرور ولهم حق التعامل مع شركات السمسره والبورصه وامناء الحفظ والتوقيع على جميع المعاملت من 

بيع وشراء الوراق المالية ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف  فى فتح والغاء وغلق الحسابات بجميع 

انواعها )حسابات جارية - اعتمادات - خطابات ضمان–السحب-اليداع( وصرف الشيكات والحصول على 

تسيهلت ائتمانية,وبيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة بكافة انواعها والسيارات والتوقيع على العقود امام الشهر 

العقارى والتوثيق والقتراض والرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عينى ولهم حق توكيل البنوك فى البيع 

للنفس والغير ولهم حق تاسيس وفسخ وبيع الشركات والتوقيع على عقود امناء الحفظ امام كافة الشركات , ولهم 

حق تفويض اوتوكيل الغير فى بعض اوكل ما ذكر وذلك فيما عداما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفذية للجمعية العامة.  , ولمجلس الدارة الحق ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم 

ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين, ولهم حق المحاسبين المعينين وغير المعينين بالشركة  فى 

بعض او كل ماذكر . اما بالنسبة لحق القرار بالتصالح والتنازل عن الحقوق التى تخص الشركة وتوكيل السادة 

المحامين لرئيس مجلس الدارة فقط ايا كان نوعها

186 - محمد احمد محمد المنيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308406   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   20147 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  

187 - رحاب ا احمد محمد المنيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308406   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   20147 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  

188 - حسن عبدالمنعم  محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308406   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   20147 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1997  بــ :  استقالة

189 - عمرو محمد فائق عبدالرزاق هويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    308951   

وتم ايداعه بتاريخ    02-11-1997 برقم ايداع   21688 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1997  بــ :  تجديد 

تعيين اعضاء مجلس الدارة

190 - منيره حسن سعد ابو رابيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308951   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1997 برقم ايداع   21688 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1997  بــ :  

191 - ايمان محمد فائق عبدالرزاق هويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308951   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-11-1997 برقم ايداع   21688 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1997  بــ :  

192 - مسعود دياب على امبيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1710   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1997 برقم ايداع   953 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1997  بــ :  الموافقة بالجماع على 

تجديد تعيين مجلس الدارة بذات التشكيل والبقاء على الصلحيات كما هى دون تغير

193 - هشام احمد حسن يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117090   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  

194 - زكى محمد زكى السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117090   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  

195 - عصام محمد زكى صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117090   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  
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196 - عماد زكى صادق احمد السويدى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    117090   

وتم ايداعه بتاريخ    12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  

197 - هناء محمد عبد المجيد سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117090   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  

198 - محمد زكى صادق احمد السويدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117090   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-11-1997 برقم ايداع   14195 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  الموافقة على 

تجديد مدة مجلس الدارة بتشكيله الحالى ) لدورة اخرى ( مدتها ثلث سنوات . مع بقاء كافة الصلحيات الواردة 

بالسجل التجارى كما هى

199 - نبيل احمد فهمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    309265   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1997 برقم ايداع   22547 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1997  بــ :  تجديد صلحية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2023

200 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117696   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-1997 برقم ايداع   15611 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1997  بــ :  الموافقة على اضافة توقيع 

الستاذ/ خلف فايق زخارى يعقوب الى توقيعات الشركة بالبنوك المجموعة ) أ (

201 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق

202 - وهيب فوزى فهمى برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق

210 - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118172   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-12-1997 برقم ايداع   16739 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة - ممثل عن شركة الجونة للخدمات بدل من الستاذ / طارق احمد محمود كامل السيد لبيب - 

والموافقة على أن تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك وربط 

الودائع ولهم الحق في الستخدام والتعامل علي الخدمات المصرفية اللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف 

البنوك وذلك علي النحو التالي:    المجموعة ) أ (  طارق أحمد محمود كامل أحمد لبيب - محمد عادل محمد 

عبدالوهاب محمد عامر 27609150201434 -  نقول ادد وائيل خير - محمد السعيد عبدالغني امام عاشور – 

راجى وجيه جورج شماع المجموعة ) ب ( أشرف سور نسيم عازر- محمد فؤاد علي السيد جمعه -  سعيد نبيه 

إبراهيم السيد  عماد نبيه شاكر حنا 27302152600117 - محمد حسن سعد إبراهيم 27602230100634                                                                                                                                              

على أن تكون جميع التوقيعات موقعة بأحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين ولهم 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. مع إلغاء كافة التوقيعات السابقة للشركة بالبنوك.

211 - سمير الشحات محمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118172   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-1997 برقم ايداع   16739 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1997  بــ :  ممثل عن شركة الجونة 

للخدمات

212 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118172   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-1997 برقم ايداع   16739 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الدوليه 

القابضه للفنادق

213 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    118172   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-1997 برقم ايداع   16739 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1997  بــ :  

214 - عبد السلم عبد الحميد نصر الشرقاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32384   

وتم ايداعه بتاريخ    05-01-1998 برقم ايداع   40 تم التأشير فى تاريخ 05-01-1998  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس صلحيات التوقيع

215 - عمر محمد عوض بن لدن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    380   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-1998 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 10-01-1998  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس الدارة لدورة جديدة لمدة ثلث سنوات قادمة
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216 - اسلم محمد ماهر راغب سعد  مدير عام   المقيد برقم قيد    56   وتم ايداعه بتاريخ    1998-02-12 

برقم ايداع   134 تم التأشير فى تاريخ 12-02-1998  بــ :  

217 - شريف موسي امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33003   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-1998 برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 21-02-1998  بــ :  تجديد مده مجلس الداره الحالي 

لمده اخري بنفس السلطات والصلحيات

218 - احمد نبيل سيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    212   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-07 

برقم ايداع   499 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1998  بــ :  يصبح السيد / احمد نبيل سيد محمد رئيس مجلس 

اداره الشركه نظرا لوفاه السيد / نبيل سيد محمد عويد

219 - شريف فتحي محمد يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-1998 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  

220 - طارق رشاد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-04 

برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  ممثل شركة مصر للتامينات الحياه )ش.م.م(

221 - جورج وديع مشرق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-04 

برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  ممثل شركة انيون فرانسيز للتأمين ) ش . م . ل (

222 - خالد محمد محمود عبد الصادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-1998 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  ممثل شركة المهندس للتأمين ش.

م.م.

223 - فادي جوزف السمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-1998 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  ممثل شركة انيون فرانسيز للتأمين 

) ش . م . ل (

224 - رائد سيد فهمي فوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-04 

برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1998  بــ :  ممثل شركة الدلتا للتامين )ش.م.م(

225 - ابراهيم اميل اسكندر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    1998-05-19 

برقم ايداع   1589 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1998  بــ :  ممثل عن شركه ايه. اف . اتوموتيف

226 - حسن محمد حسام الدين ابو الفتوح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1998 برقم ايداع   1589 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1998  بــ :  ممثل عن شركه ايه. اف . 

اتوموتيف -الموافقة على التجديد لعضاء مجلس ادارة الشركة الحالى بذات التشكيل وذات الصلحيات - يمثل 

الشركــة السيد / رئيس مجلس الدارة منفـردا و له فى ذلك اوسع السلطات فى التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و البنـوك و له فى سبيل تحقيق ذلك الحق فى فتـــح الحســــابات و العتمـادات 

المستنـــدية و اغلقهــــا و توقيـــع الشيكـــات و الكمبيــــالت و تظهيرها و التوقيع على عقود البيع بكافة انواعها 

و عقود الرهن سواء كانت عقارية او تجاريـــــة و التوقيع على عقود بيع و شراء الصول و المنقولت و 

السيارات الخاصـــــة بالشركة و كذلك التوقيع على كل ما يتعلق بنشاط الشركة و كافة الوراق و العقود اللزمة 

لتسيير نشاط الشركة و لرئيس مجلس الدارة الحق فى ان يفوض من يراه فى اى من الصلحيات الممنوحة له 

سواء كان من مجلس ادارة الشركة او موظفيها او الغير 0

227 - امازيس صادق مطر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1998 برقم ايداع   1589 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1998  بــ :  ممثل عن شركه ايه. اف . 

اتوموتيف

228 - غاده محمد حسام ابو الفتوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1998 برقم ايداع   1589 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1998  بــ :  

229 - محمد حسام الدين حسن محمد ابوالفتوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    619   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1998 برقم ايداع   1589 تم التأشير فى تاريخ 19-05-1998  بــ :  

230 - هشام اسامه طه دنانه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    651   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-1998 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1998  بــ :  

231 - احمد مصطفى كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    651   وتم ايداعه بتاريخ    1998-05-24 

برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1998  بــ :  
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246 - رولن جوزيف عبود توتونجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    729   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1998 برقم ايداع   449 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  المنتدب

247 - رينيه هنرى عازورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    729   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1998 برقم ايداع   449 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  

248 - رفيق جوزيف عبود توتونجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    729   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-1998 برقم ايداع   449 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة

249 - محرز عبد الوهاب محرز ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  

250 - خالد مجاور محمد مجاور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  استقالة

251 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  استقالة

252 - احمد زكريا وفقى محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  استقالة

253 - سامح احمد محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  

254 - اشرف عبد العزيز  محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294047   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1996 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1998  بــ :  

255 - منير عزمى رزق ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

256 - فكرى  عزمى  رزق ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

257 - يوسف سيدهم انطون سيدهم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  - تجديد مجلس الدارة 

ثلث سنوات من 2021 الى 2024

258 - سامية سيدهم انطوان سيدهم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

259 - فيكتور سلمه جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

260 - ماريز  عدلى  عبد الباقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

261 - ماجد حليم ناشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-03 

برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

262 - هانى عادل سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-03 

برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

263 - عادل عاطف  عزمى رزق ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

264 - دينا يوسف سيدهم انطون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  

265 - داليا فيكتور عزيز فوزى جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1155   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1998 برقم ايداع   3429 تم التأشير فى تاريخ 03-08-1998  بــ :  
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266 - احمد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1221   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-11 

برقم ايداع   3615 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1998  بــ :  تجديد  مدة المجلس مع بقاء المجلس كما هو 

ولعضاء مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين قبض كافة المستحقات المالية من أى جهة حكومية أو المحاكم أو 

غير حكومية ولهم الحق فى صرف قيمة الشيكات والحق فى توكيل الغير فى كل ما لهم من اختصاصات خاصة 

التوقيع على عقود البيع باسم الشركة  ولرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة امام القضاء.  • بالشركة .  •

ولصالحها.

267 - احمد عبد القادر خليل الملح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1505   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   4452 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  ممثل عن البنك الهلى

268 - نصير خليل محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1505   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-1998 برقم ايداع   4452 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

الدارة . اعتماد من لهم حق التوقيع والقتراض من البنوك واعتماد كافه المعاملت المصرفيه من البنوك السيد 

اللواء /نصير خليل محمد خليل )توقيع اول ( السيد اللواء / احمد ثابت علي بكر )توقيع اول ( السيد اللواء/ احمد 

ممدوح عبد الحميد محمد حجازي )توقيع اول ( السيد اللواء /عادل سعيد السيد شمس )توقيع ثان ( السيد اللواء / 

سامح فتح ا عبد ا الفار ) توقيع ثان ( مع بقاء اختصاص كلمنهم كما هو

269 - محمد سعدالدين محمد ابراهيم على شحاته  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

316919   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-1998 برقم ايداع   16848 تم التأشير فى تاريخ 24-09-1998  بــ 

:  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات

270 - مختار عبدالحليم مامون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  هذا وقد أقرت الجمعية العامة 

العادية بالجماع بأن السيد/مختار عبدالحليم مأمون والذى يـحمل رقم قومى 2470810402138 هو نفسه مختار 

عبدالحليم مأمون المدرج إسمه فى السجل التجارى وهو رئيس مجلس الدارة والذى ذكر تاريخ ميلده بالخطأ 17 

/12 /1947 والصحيح هو 10 /8/ 1947- تجديد الثقة في مجلس الدارة الحالي وتجديدة لمده ثلث سنوات - 

وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع على منح السيد المهندس / مختار عبدالحليم مأمون رئيس مجلس إدارة 

الشركة جميع الصلحيات المخوله له مسبقا وله حق القتراض والرهن بكافة أنواعه لنفسه أو لصالح البنوك أو 

الغير وله فى سبيل ذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وتـجديد الرهون وعقود الرهن بكافة أنواعه 

للعقارات والمتقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية لصالح نفسه أو البنوك أو الغير والحق فى بيع وشراء 

السيارات وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

271 - تامر مختار عبدالحليم مامون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  

272 - ريم عمرو ماهر مأمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  

273 - عمر شريف اسماعيل  مأمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  

274 - جيهان ممدوح عبد الحليم مامون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  خروج

275 - احمد سعد السيد السعدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  خروج

276 - خالد محمد حامد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  المنتدب

277 - جلل محمد عبد الحليم مامون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  

278 - ممدوح مجدى عبد الحليم مأمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  

279 - ابراهيم شرف خليل شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1100   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1997 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1998  بــ :  
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280 - محمد نبوى زكى راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317825   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  

281 - الستاذ نبوى زكى راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317825   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  

282 - ابوبكر حسين كفافى حسن كفافى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    317825   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  تجديد مدة 

مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تستمر ثلث سنوات - اعادة تشكيل مجلس الدارة وصلحيات التوقيع عن 

الشركة كما يلى - يملك السيد الستاذ / ابو بكر حسين كفافي حسن كفافي رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  

حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وامام القضاء والغير وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف بدون 

حدود مالية قصوى من سحب و ايداع والفراج عن رأس المال  و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و 

اصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها و كذلك له حق قبض ودفع كافة المبالغ التى تخص معاملت الشركة , وابرام جميع العقود 

والمشارطات والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وله الحق فى توقيع عقود 

القروض والرهون وإصدار التوكيلت. وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

283 - منيره محمد عدلى كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317825   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  

284 - محمد احمد المرسي رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317825   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  

285 - ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317825   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1998 برقم ايداع   19372 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  نظرا لوفاتة

286 - محمد السيد ابراهيم قنديل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    318241   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-1998 برقم ايداع   20529 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1998  بــ :  استقالة

287 - احمد   محمد  عبدالقادر    عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    318241   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-1998 برقم ايداع   20529 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1998  بــ :  إضافة تفويض كل 

من السيد / معتز محمد محمد حسنين والسيد - 27407231600196 / موسى ماهر موسى شفوق - 

28305280101754 )مجتمعين( وذلك فى حق التوقيع وتمثيل الشركة فى كافة التعاملت البنكية مع جميع 

البنوك المحلية والجنبية ماعدا ابرام عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن وحق القراض    إضافة تفويض 

كل من السيد / معتز محمد محمد حسنين والسيد / موسى ماهر موسى شفوق )منفردين( وذلك فى حق التعامل مع 

مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الجتماعية وشركات الغاز والكهرباء والمياه والتليفونات وكافة الجهات 

الحكومية

288 - احمد عبدالرحمن محمد مختار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1926   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   5652 تم التأشير فى تاريخ 21-11-1998  بــ :  ممثل عن شركة السويدي بدل 

من السيد / محمود ممدوح احمد شوقي

289 - جمال حسن عفيفى ابوالسعود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1926   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1998 برقم ايداع   5652 تم التأشير فى تاريخ 21-11-1998  بــ :  لوفاته مع احتفاظ شركة ارابيا 

انفستمنتس هولنج فى إضافة ممثل لها فى عضويه مجلس الدارة

290 - ميشيل سمير سعدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41538   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-1999 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 31-01-1999  بــ :  

291 - احمد محمد عبدالرحمن المنطاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41538   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-1999 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 31-01-1999  بــ :  

320 - عادل على السيد شاهين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    292833   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-1995 برقم ايداع   18550 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1999  بــ :  ممثل عن 

الشركة القابضة للستثمارات المالية
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321 - علء عوض عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292833   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1995 برقم ايداع   18550 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1999  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمارت المالية

322 - ميرنا عصام الدين سمير جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292833   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1995 برقم ايداع   18550 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1999  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمارت المالية

323 - هشام  أحمد محمد  النجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    292792   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة 

إجريفو للصناعات والتجارة

324 - امجد ادوار جورج  حداد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    292792   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن  

شركة إجريفو للصناعات والتجارة

325 - طارق محمد هشام زعزوع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292792   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة إجريفو 

للصناعات والتجارة

326 - عمرو ابراهيم دسوقي زكي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    292792   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  

327 - عادل على السيد شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292792   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة إجريفو 

للصناعات والتجارة

328 - مسعد محمد مراد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292792   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة إجريفو 

للصناعات والتجارة

329 - عبدالناصر مصطفى  بكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    292792   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-1995 برقم ايداع   18384 تم التأشير فى تاريخ 24-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة إجريفو 

للصناعات والتجارة

446 - مصطفى  عماد حميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  

447 - خالد عبد الوهاب عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  
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292 - عماد الدين مختار على يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2427   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1999 برقم ايداع   647 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1999  بــ :  تم تحديد صلحيات مجلس الداره 

لتصبح : علي ان يكون لثنين السيد المهندس/ عماد الدين مختار علي يوسف – رئيس مجلس الدارة– والسيد 

الدكتور/  مجدي مختار علي يوسف – نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين  كافة الصلحيات ولهما 

حق الدارة والتوقيع علي كافة معاملت الشركة وتعهداتها ولهما حق التعامل مع البنوك وفتح حسابات باسم 

الشركة والتوقيع علي شيكات الشركة وإستصدار دفاتر شيكات باسم الشركة وصرف أية مبالغ مودعه باسم الشركة 

دون أى حدود مالية قصوى وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على كافة عقود الشراء لصول 

الشركة من سيارات ومعدات ومنقولت وأراضى وعقارات وباسم الشركة ولصالحها دون الخلل بحق الجمعية 

العامة للشركة فى التصديق على العقود واجبة العرض على المجلس لقرارها – إذا كانت خارجة عن نشاط 

الشركة وغير لزمة لمباشرة نشاطها – وكافة صور التعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب العامة 

والقيمة المضافة والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق ومكاتبها ومأموريتها ولهما الحق في تعين مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتفويضهم بالتوقيع علي عقود البيع البتدائية والنهائية الخاصة 

بالشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتعامل مع وزارة السكان وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة إداراتها وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها وذلك فى تخصيص الراضى باسم 

الشركة ولصالحها و يكون السيد المهندس/ عماد الدين مختار علي يوسف – رئيس مجلس الدارة– والسيد 

الدكتور/  مجدي مختار علي يوسف – نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين حق التوقيع على كافة عقود 

والقتراض والرهن لصول الشركة من سيارات ومعدات ومنقولت وأراضى وعقارات وباسم الشركة ولصالحها 

ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر مجتمعين أو منفردين.

293 - مجدى مختار على يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2427   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1999 برقم ايداع   647 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1999  بــ :  

294 - نيره اسماعيل حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2427   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1999 برقم ايداع   647 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1999  بــ :  

295 - هيثم حسن الخضيري ابو العل  مدير   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    1999-03-01 

برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1999  بــ :  استقالة

296 - ايهاب كرم حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-1999 برقم ايداع   

1013 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1999  بــ :  

297 - محمد عادل عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-1999 برقم 

ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1999  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

298 - مختار عبدالحليم مامون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37625   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-1986 برقم ايداع   1450 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1999  بــ :  اختصاصات السيد / رئيس 

مجلس الدارة الممنوحه لسيادته وتم الموافقة بالجماع على منح سيادته جميع الصلحيات المخوله له مسبقا  

بالتوقيع على العقود الخاصة بيع وشراء الصول والراضى وله الحق فى التوقيع على الرهن والقتراض من 

البنوك وكذلك التوقيع على تجديد الرهون اذا لزم المر - السيد / مختار عبد الحليم مأمون والذى يحمل رقم قومى 

24708101402138 هو نفسه مختار عبد الحليم مأمون المدرج اسمه بالسجل التجارى وهو رئيس مجلس 

الدارة والذى ذكر تاريخ ميلده بالخطاء 17 / 12 / 1947 والصحيح هو 10 / 8 / 1947

299 - ناجي محمد عبد الوهاب انور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-04-1999 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 14-04-1999  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة على ان يظل المجلس بنفس تشكيله .

300 - احمد ناجي محمد عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-1999 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 14-04-1999  بــ :  
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301 - هدى ناجى محمد عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-1999 برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 14-04-1999  بــ :  

302 - هانى توفيق على البيطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322239   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   7483 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  

303 - عبد المحسن بن موسي بن عبد ا العضيب  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

322239   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-1999 برقم ايداع   7483 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  

والرئيس التنفيذى

304 - محمد عبدالعزيز صبحى محمود جوهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322239   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-05-1999 برقم ايداع   7483 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  المنتدب

305 - صلح صادق ابراهيم الديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322239   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   7483 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  

448 - مصطفى علي كزار جندال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  

449 - ميس عماد حميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  

450 - هند محمد ربيع محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  

451 - محمد عبد الحميد ابراهيم طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل محافظه القاهره

452 - فاتن فهيم محمد الصعيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل بنك ناصر الجتماعي

306 - حسن نصر الدين محمد سلو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322239   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1999 برقم ايداع   7483 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1999  بــ :  - الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة واعادة تشكيله وتحديد اختصاصاته . علي ان تكون اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالي : يملك 

حق التوقيع على معاملت الشركة كل من السيد/رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين ولهم حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية 

والوزرات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وكافة أجهزتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم حق طلب التصاريح والتراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة 

ولهم الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل 

وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد وبالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع مصلحة الجمارك ومصلحة 

الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وكافة ادارات المرور ولهم حق التعامل مع شركات السمسرة 

والبورصة وامناء الحفظ والتوقيع على جميع المعاملت من بيع وشراء الوراق المالية ولهم حق التوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية وتعديلها وفسخا بالنسبة للمساهمات في شركات 

اخري وتوكيل الغير في ذلك ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف في فتح والغاء وغلق الحسابات بجميع 

انواعها )حسابات جارية – اعتمادات - خطابات ضمان – السحب - اليداع( وصرف الشيكات والحصول على 

تسهيلت ائتمانية والتوقيع على العقود امام الشهر العقاري والتوثيق حق القرار بالتصالح والتنازل عن الحقوق 

التي تخص الشركة أيا كان نوعها. أما بخصوص بيع الصول الثابتة والمنقولة بكافة انواعها والسيارات 

والقتراض والرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عيني يكون بتوقيع رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب مجتمعين, ولهم حق تفويض او توكيل الغير في بعض اوكل ما ذكر وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيةللجمعية العامة, ولمجلس الدارة الحق ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين, ولهم حق توكيل 

السادة المحامين والمحاسبين المعينين وغير المعينين بالشركة في بعض أو كل ما ذكر .
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307 - خميس معاطي متولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2943   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-1999 برقم ايداع   2280 تم التأشير فى تاريخ 10-05-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى

308 - محمد عاكف امين عبد المقصود المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24612   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1994 برقم ايداع   5185 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  الغاء توقيع الستاذ / 

احمد يوسف محمد جمال الدين - نيابة عن الشركة وتفويض الستاذه / ماهيتاب محمود حافظ والستاذه / تريز 

مجدي اسحق رزق ا في التوقيع نيابة عن الشركة وبالتالي يصبح من لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة هم )امين 

محمد عاكف عبد المقصود المغربي - احمد عبد الحنان محمد محمد غباشي - محمد ماجد محمد محمد توفيق - 

محمد احمد حمدي علي عباس - ياسر محمد طاهر محمد عبد الدايم - عمرو ابراهيم مصطفي عنان - حنان ممدوح 

احمد سمير عثمان - ماهيتاب محمود حافظ عبد السلم - تريز مجدي اسحق رزق ا ( علي ان يكون التوقيع لي 

اثنين منهم مجتمعين مع احتفاظ السيد / محمد عاكف امين عبد المقصود المغربي بكافه اعماله وصلحياته 

وتوقيعاته

309 - هانز اسعدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3057   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-1999 برقم ايداع   2667 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1999  بــ :  ممثل عن شركة الهرام 

للمشروبات -استقالة

352 - مصطفى نبيل سلمة الوردانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  -الموافقة على تعديل 

سلطات التوقيع عن الشركة :-  -وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع على تعديل سلطات التوقيع عن الشركة و 

لدى البنوك ليصبح يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد / مصطفى نبيل سلمة الورداني ) رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب ( و كذلك كافة الصلحيات والسلطات لدارة الشركة ويكون التوقيع على الشيكات البنكية لكل 

من السيد / مصطفى نبيل سلمة الورداني ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( و السيدة / نجوى ابراهيم 

محمد عبد المنعم ) عضو من ذوي الخبرة ( منفردين او مجتمعين و لها حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

353 - احمد شوقي محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  

354 - احمد ماجد حسن خالد الشامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  تعديل صفته من رئيس مجلس 

اداره الي عضو مجلس اداره

355 - محمد طارق محمد محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  

356 - نجوي ابراهيم محمد عبد المنعم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  
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310 - السيد  نيكولي اميلوف ملدنوف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3057   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-05-1999 برقم ايداع   2667 تم التأشير فى تاريخ 25-05-1999  بــ :  بدل من/  هانز 

اسعدى -  ممثل شركة  الهرام للمشروبات.- مد مدة اعضاء مجلس ادارة الشركة.- تحديد اختصاصات السيد/ 

العضو المنتدب لتصبح على النحو التالى:-  يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة السيد/ نيكولى اميلوف 

ملدنوف - بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك   على كافة أنواع القروض والرهون والضمانات 

لدى المصارف والبنوك المحلية والجنبيه والحصول عليها والسحب منها وبدون حدود قصوى مع منحه كافة 

الصلحيات الكاملة فى هذا الشأن وكذلك له الحق فى تفويض مديرى الشركة أو الموظفين أو الغير فى التعامل مع 

المصارف والبنوك المحلية والجنبية وكذلك له الحق فى تخويلهم كافة صلحياته فى كل أو بعض ما ذكر .- كما 

يملك حق التوقيع بعن الشركة السيد /  نيكولى  اميلوف ملدوف بصفته  رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

وذلك فى التوقيع عن الشركة امام جميع مأموريات الشهر العقارى والتوقيع على عقود البيع والشراء سواء 

للسيارات او العقارات او المنقولت وغيرها بإسم الشركة ولغرضها - كما يكون السيد/  نيكولى  اميلوف 

ملدنوف  يصفتة  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل  قانونيا  للشركة أمام الجهات القضائية والدارية 

والنيابية والتأمين والضريبية وذلك فى القضايا التى ترفع منها اوعليها وتمثيلها امام الجهات الحكومية والغير 

حكومية والرسمية والغير رسمية كما لسيادته الحق فى ان يفوض من يشاء فى كل او بعض ما ذكر.  - و كذلك 

يملك السيد /  نيكولى  اميلوف ملدنوف - بصفته  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة فى حق ضمان 

الشركات الشقيقة لدى البنوك والمصارف والسحب منها وبدون حدود قصوى - وكذلك يملك السيد /  نيكولى  

اميلوف ملدنوف – بصفته  رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب للشركة حق التوقيع على عمليات المشتقات 

الماليه يما فى ذلك عقود المبادلة و عقود الخيارات و العقود الجلة و ذلك لتغطية المخاطر الناجمه عن التذبذب فى 

سعر الصرف و سعر الفائده لكافة العمالت الجنبيه و للجنيه المصرى بما فى ذلك جميع الوراق و المستندات 

الخاصه بهما و على الشركه مراعاة الغرض لمنصوص عليه بالمادة التالثة من النظام الساسى للشركة.وكذلك 

يملك السيد/  نيكولى  اميلوف ملدنوف - بصفته  رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب للشركة حق التوقيع على 

شهادات الخبرة الخاصه بالعاملين بالشركة وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الحكومية لتوثيقها 

بالجهات السابق ذكرها وإعتمادها.

311 - مشعل بن محمد بن عبدا الدغيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    128240   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  

312 - هبة صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128240   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

313 - مريم صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128240   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

314 - عمرو فتحى مدنى محمد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128240   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  ممثل شركة جهينه للصناعات 

الغذائية

315 - محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    128240   

وتم ايداعه بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  

357 - ابراهيم  عبد السلم  ابراهيم  السبع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2000 برقم ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  تعيين السيد / ابراهيم عبدالسلم 

ابراهيم السبع  مديرا لفرع البحيرة وعنوانه مركز بدر – منشية عامر الجديدة – منطقة 750فدان بدل من السيد / 

احمد محمد البيومى خطابه.

358 - محمد  عبد الرحمن  ابراهيم  السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2000 برقم ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  تعيين السيد / محمد عبدالرحمن 

ابراهيم السيد  مديرا لفرع الشرقية وعنوانه بجوار كوبرى الكسارة – قصاصين الشرق – مركز الحسينية – 

الشرقية بدل من   السيد /  حسام محمد عبدالفتاح محمد .
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359 - احمد عبده  احمد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2000 برقم 

تعيين السيد / احمد عبده احمد خليل مديرا لفرع  ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  1-

البحيرة وعنوانه منطقة النوبارية شرقى )الكيلو 59 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى( قرية 59 مركز 

ابوالمطامير – البحيرة بدل من السيد / فهمى مصطفى فهمى فهمى

360 - رافت اسعد بساده  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5229   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2000 برقم ايداع   2653 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2000  بــ :  

361 - يوسف سمير تاوضروس بولس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5229   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2000 برقم ايداع   2653 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2000  بــ :  وان يكون له الحق مع رئيس 

مجلس الدارة فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الحكومية والهلية وأن له الحق في التوقيع على كافة المعاملت 

البنكيه ) شيكات / اعتمادات مستندية / مستندات تحصيل / التعاقد فى طلب تسهيلت ائتمانية / خطابات الضمان ( 

مع رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين

461 - رانيا عبدالحليم رضا عبدالعال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثله بنك التعمير 

والسكان

462 - محمود فوزى عوض سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل محافظه الجيزه

463 - فتح  ا فوزى  محمد فتح ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل شركه مصر لتامينات 

الحياه

316 - احمد امين محمود البين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128240   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   6661 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1999  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية - وتصبح صلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالي :   " حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادارات 

والواردات والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها وجهات المرور المختلفة .   

التوقيع علي جميع أنواع العقود وعقود القتراض والرهن وعقود البيع والشراء للصول والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها , والقرار والصلح والبراء والنكار والتنازل والتوقيع 

علي جميع عقود التنازل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والهيئات العامة والخاصة 

ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعه لها والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والمحاكم المدنية والجنائية والدارية والنيابات كافة وكامل السلطات والصلحيات في ادارة الشركة وفي وضع 

اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية , وحق تعيين وعزل موظفي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , تمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية ايا كانت والمصالح الحكومية , 

وكافة التعاملت مع الجهات الخارجية والشركات الخري ,شراء وبيع وتاجير كافة المعدات واللت اللزمة 

لنشاط الشركة , التعامل مع كافة البنوك في جميع المعاملت والتعاملت البنكية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات 

وابرام كافة التحويلت منها واليها وابرام عقود الئتمانية والتمويلت والمشاركات وتوقيع وسحب وصرف كافة 

انواع الشيكات واستخراج واصدار شهادات وخطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية , شراء وبيع العقارات 

والمنقولت والتاجير التمويلي , والتوقيع علي العقود الخاصة بإجراءات التأجير التمويلي , وكافة الحقوق الخري 

أيا كان نوعها بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الختراع والعلمات التجارية والملكية الصناعية وكذلك 

التوكيلت التجارية , وإبرام عقود التصنيع لدي الغير وكافة ما يتعلق بالجراءات المتعلقة بنشاط الستيراد 

والتصدير , شراء وبيع وتأجير كافة أنواع السيارات ومركبات النقل أيا كان نوعها وتسجيلها وترخيصها وتجديدها 

وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك وبصفة عامة كافة التعاملت مع جميع 

إدارات المرور والشهر العقاري والجهات المختلفة في كافة الجراءات المرورية , تأسيس كافة أنواع الشركات 

سواء كانت أموال أو أشخاص والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والتخارج والتصفية والفسخ والندماج والحق 

في تسجل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع وكافة التعاملت . وله الحق في تفويض وتوكيل من يراه من 

موظفي الشركة أو الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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317 - احمد  محمد  محمد  سعودى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3182   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1999 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 09-06-1999  بــ :  تجديد تعيين المجلس لمدة أخري

318 - حاتم شاهين اسعد شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3211   وتم ايداعه بتاريخ    1999-06-12 

برقم ايداع   3117 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  بدل من المهندس / احمد عبد العزيز عز

319 - عمرو ابراهيم دسوقي زكي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    292833   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-1995 برقم ايداع   18550 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1999  بــ :  ممثل عن 

الشركة القابضة للستثمارت المالية -يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو 

وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين وللسيد / عمرو ابراهيم الدسوقي 

زكي رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ممثل عن الشركة القابضة  للستثمارات المالية والسيد/ عادل علي 

السيد شاهين نائب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل عن الشركة القابضة للستثمارات المالية مجتمعين او 

منفردين لهما الحق التوقيع  والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير  

في كل او بعض ما ذكر

330 - احمد عبدالفتاح عنانى عبدالعليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114864   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   8935 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1999  بــ :  تم تجديد مده مجلس الداره لفتره 

مماثله وتم اعاده تشكيل مجلس الداره / إضافة صلحيات التوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة السيد / أحمد عبد 

الفتاح عنانى عبد العليم  والسيد / مصطفى أحمد عبد الفتاح عنانى عبد العليم العضو المنتدب   والسيد /  محمد  

اسماعيل محمد منظور نائب رئيس مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى :-   يملك حق التوقيع عن الشركة على 

انفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبة المجلس لهذا الغرض 

, ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن  يخولهم أيضآ حق التوقيع عن الشركة  ) 

منفردين أو مجتمعين ( .  وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد / أحمد عبد الفتاح عنانى عبد العليم  العليم  والسيد / 

مصطفى أحمد عبد الفتاح عنانى عبد العليم العضو المنتدب والسيد / محمد  اسماعيل محمد منظور نائب رئيس 

مجلس ) منفردين أو مجتمعين ( حق السلطات والصلحيات فى إدارة الشركة وتحقيق أغراضها على أن تكون 

العمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن غرضها بما فى ذلك حق شراء كافة أنواع السيارات ومركبات 

النقل وتسجيلها وتراخيصها وعمومآ كافه أنواع التعامل مع إدارات المرور المتطلبة والتأمينات الجتماعية ومكتب 

العمل والجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكاله   وكذلك لهم الحق فى التوقيع على الحسابات  لدى البنوك والمصاريف فى  السحب واليداع 

والتمويل والشراء و حق الفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلق الحسابات 

والعتمادات والحصول على التسهيلت الئتمانية بجميع أنواعها وابرام عقودها و إصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و لهم الحق 

فى بيع السيارات ومركبات النقل وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء  ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .وللسيد / محمد  اسماعيل محمد منظور ) نائب 

رئيس مجلس الدارة ( وللسيد / مصطفى أحمد عبد الفتاح عنانى عبد العليم ) العضو المنتدب ( )مجتمعين ( 

القتراض والرهن  والبيع  بصفة عامة ولهم الحق فى شراء وتأجير عقارات و أراضى الشركة ومنقولتها كما أن 

لهم الحق فى تسجيل كل ماذكر فى الشهر العقارى وكافة التعاملت والتوقيع على العقود النهائية لدى مصلحة 

الشهر العقارى والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها ولهم الحق توكيل وتفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر .
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331 - مصطفى احمد عبد الفتاح عنانى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    114864   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   8935 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1999  بــ :  

332 - محمد اسماعيل محمد منظور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114864   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   8935 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1999  بــ :  

333 - شادى اسماعيل محمد منظور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114864   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   8935 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1999  بــ :  

334 - احمد اسماعيل محمد منظور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114864   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   8935 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1999  بــ :  

335 - حنان عبد الجليل احمد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3884   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-1999 برقم ايداع   5311 تم التأشير فى تاريخ 28-09-1999  بــ :  

336 - محمد  ابراهيم  حسين  ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    4043   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1999 برقم ايداع   5866 تم التأشير فى تاريخ 26-10-1999  بــ :  بدل من السيد / نبيل سليمان حنا 

اعتبارا من 18 / 6 / 2022

400 - مسعد عبدالمحسن سيد احمد عمر  ممثل   المقيد برقم قيد    17289   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18045 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2000  بــ :  - قانونى للشركة وتحديد 

اختصاصاته :  تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و وزارة التربيه و التعليم و التعليم العالى و وزارة السكان و 

هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة و جهاز مدينة القاهرة الجديدة و التجمع الول و الخامس و مديريات 

التعليم و الهيئة العامة للبنية التعليمية و محو المية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و مصلحة 

الشركات و الهيئة العامة للرقابه المالية و مصلحة الضرائب بكافه انواعها و مديريات الصحة و وزارة الصحة و 

نقابة المهندسين و لجان شئون التعليم الخاص و اداراتها .

401 - رشيد بن عبد العزيز بن رشيد الحصان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17289   

وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2005 برقم ايداع   18045 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2000  بــ :  - تجديد 

مدة مجلس الدارة مع الحتفاظ بنفس الصلحيات

402 - محمد عبد الرازق احمد جمعه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6444   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2001 برقم ايداع   443 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2001  بــ :  - تجديد مدة صلحية مجلس 

الدارة من تاريخ 10/ 2 / 2021

403 - عمرو عصام محي الدين الجارحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  ممثل عن شركة سفن اب ندر 

لند بدل من السيد / مينا رفيق رشدى الطوخى

404 - عادل مقبل حافظ غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  *ممثل عن شركة بيبسكو ليت 

بي في
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337 - عبد ا  صالح سعيد طالب  مدير   المقيد برقم قيد    131247   وتم ايداعه بتاريخ    1999-11-04 

برقم ايداع   13010 تم التأشير فى تاريخ 04-11-1999  بــ :  فرع- بدل من المدير السابق. اعطاء مدير فرع 

كافة الصلحيات التالية - تمثيل الشركة من الناحية القانونية من خلل متابعة معالجة كافة القضايا امام المؤسسات 

والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجالس البلدية والدارات فى جمهورية مصر العربية - تمثيل الشركة امام 

جميع المحاكم القضائية فى جمهورية مصر العربية والقيام بكافة المهام فى الدفاع عن حقوق الشركة سواء كانت 

مدعية او مدعى عليها وغيرها -القيام بالنشاط التجارى من خلل اقتراح تعيين الوكلء التجاريين بهدف تنشيط 

حركة البيع وابرام عقود التأجير للمكاتب او المنازل او العمارات او الممتلكات العقارية ذات الصلة بطبيعة العمل 

فضل عن ذلك اقتراح توظيف وفصل الفراد بحسب اللوائح المعمول بها لدى اليمنية والقوانين المتبعة فى البلد.-

ممارسة جميع العمال التجارية والدارية والقانونية وطلب الوثائق المتعلقة بالشخاص والشركات ومتابعة المبالغ 

المالية والديون المستحقة للشركة ومتابعة العمال المتعلقة بالبضائع والملك المنقولة التى تؤثر على سير العمل 

فى الشركة , وذلك عن طريق المطالبة القانونية او استرداد هذه المستحقات طبقا للوثائق القانونية الممهورة 

بسندات اليصال.5-ايداع النقود والمبالغ التابعة للشركة فى الحسابات الداخلية والخارجية فى اى بنك من البنوك 

المعتمدة من الشركة التى يوجد فيها حسابات للشركة وكذلك قبول وتحويل الشيكات المحولة بإسم الشركة 

والتفاوض حول الشيكات والتحويلت النقدية من الحسابات الداخلية الى الحسابات الخارجية فى البنوك الخرى 

المتفق بشأنها مع الشركة خارج جمهورية مصر العربية , وكذلك التأكد من صحة الضمانات القانونية نيابة عن 

الشركة وبإسمها.-التوقيع وإعتماد الختومات الخاصة بطبيعة عمله وتسليم الوثائق والمستندات ايا كان نوعها 

تجارية او إدارية او تنفيذية او قانونية , وله انجاز ما ورد فى هذا التنفويض بكامل الصلحية.-القيام بكافة 

الجراءات القانونية الضرورية لنجاز هذا التفويض .

338 - مدحت محمد محمود بهنسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4118   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1999 برقم ايداع   6074 تم التأشير فى تاريخ 06-11-1999  بــ :  اضافه صلحيات حق 

الكفاله البنكية منفردا

339 - شريف عبدالغفار السيد السؤالي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2750   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1999 برقم ايداع   998 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1999  بــ :  ممثل عن الشركة العربية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما - بدل من المهندس / محمد احمد عبد ا الجندى وذلك اعتبارا 

من 2022/6/16

340 - سراج الدين صلح الدين الشيخه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30813   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   2791 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1999  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

لمده اخري

341 - خطاب رجب عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1828   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2000 برقم 

ايداع   24 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2000  بــ :  للفرعين

342 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35611   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2000 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2000  بــ :  تجديد مده الساده / رئيس واعضاء 

مجلس اداره الشركه لمده ثلث سنوات قادمه

343 - احمد  سالم محمد  حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3249   وتم ايداعه بتاريخ    2000-02-21 

برقم ايداع   148 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  - الشركة الكائن 29 شارع الفلح - لبنان - 

المهندسين - الجيزة  . بدل من السيد / محمد سلمة جودة الشاعر

344 - الستاذ بكير اريكاك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    823   وتم ايداعه بتاريخ    2000-02-23 

برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2000  بــ :  ممثلعن شركة افياب القابضة ايه اس - توضيح 

بيانات الشخص

345 - رفيق رياض عبدالملك فهمى سركيس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4825   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-03-2000 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2000  بــ :  تشكيل مجلس 

إدارة الشركة لدورة جديدة لمده ثلث سنوات - مع البقاء على صلحيات التوقيع عن الشركة كما هى بالسجل 

التجارى مع منح المهندس / رامى رفيق رياض سركيس نائب رئيس مجلس الدارة حق التوقيع عن الشركة امام 

كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام مكاتب التامينات وإدارات المرور ومختلف المصالح الحكومية 

نيابه عن الشركة
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346 - رامي رفيق رياض سركس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4825   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2000 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2000  بــ :  

347 - جيهان وجيه قيصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4825   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2000 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2000  بــ :  ممثل عن شركة ايجيبتو 

للستثمارات السياحية

348 - تامر رفيق رياض سركيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4825   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2000 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2000  بــ :  

349 - بهاء الدين محمد متولى الشافعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2000 برقم ايداع   1809 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

بنفس التشكيل لمدة اخرى من تاريخ هذة الجمعية

350 - نجلء محمود عبدالحميد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-22 

برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  استقاله

351 - كريمه محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2000 برقم ايداع   298 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2000  بــ :  استقاله

464 - مروة يحى سعد الدين عباس العزب  مدير   المقيد برقم قيد    8246   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2002 برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2002  بــ :  استقالة

471 - محمد حسن علي الدجيشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  من ذوى الخبرة - استقالة

362 - احمد محمد عاكف امين المغربي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5380   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  تعديل 

إختصاصات السادة أعضاء مجلس الدارة على النحو التالى : يملك حق  التوقيع عن الشركة منفردا الستاذ / احمد 

محمد عاكف أمين المغربي – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , وذلك في التوقيع علي القروض وكافة 

الرهونات وعقود كفالة الشركات و جميع التسهيلت البنكية و له الحق فى تفويض الغير في كل أو بعض 

صلحياتهم .  أما فيما يتعلق بالتوقيع أمام البنوك من فتح حسابات بإسم الشركة و الصرف و اليداع و التوقيع 

علي الشيكات وكافة المعاملت فيكون التوقيع للستاذ / احمد محمد عاكف أمين المغربي - رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب , منفردا ويحق له التفويض في منح أو الغاء صلحياته بالتوقيع لدى البنوك . و قد اتفق 

الحاضرون على أن يكون التوقيع امام البنوك  من فتح حسابات بإسم الشركة و الصرف و اليداع و التوقيع علي 

الشيكات وكافة المعاملت البنكية للسادة التى اسماؤهم  الدكتور / طلعت عبدالحميد احمد الديب - عضو مجلس 

الدارة المنتدب , والمهندس / محمد عبدالحميد محمد احمد  عبد السلم – عضو مجلس الدارة , والستاذ / ياسر 

محمد كمال , لى اثنين من الثلثة مجتمعين . أما فيما يتعلق بحق التوقيع وإبرام التعاقدات و العقود و المستندات 

الخاصة بشركات التأجير التمويلي فيكون للستاذ / احمد محمد عاكف أمين المغربي أو الدكتور / طلعت عبدالحميد 

احمد الديب – عضو مجلس الدارة المنتدب او المهندس / محمد عبدالحميد محمد احمد  عبد السلم – عضو 

مجلس الدارة , منفردين .   أما فيما يتعلق بالتوقيع علي العقود و التفاقيات و التعهدات الداخلية و الخارجية سواء  

مع قطاع الخاص و الحكومي و الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة 

و الهيئة العامة للصادرات و الواردات و الشهر العقاري والسجل التجارى والتوقيع على التعديلت و الجمارك 

فيكون التوقيع للستاذ / احمد محمد عاكف امين المغربى – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتور / 

طلعت عبدالحميد احمد الديب – عضو مجلس الدارة المنتدب , او المهندس / محمد عبدالحميد محمد احمد  عبد 

السلم – عضو مجلس الدارة , منفردين  وللسادة العضاء الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كتابة 

. أما فيما يتعلق بالتعامل مع المحاكم ورفع القضايا والتنازل عن القضايا وتوكيل المحامين فى هذا الشان فيكون 

للستاذ / احمد محمد عاكف امين المغربى  - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا . وتمثيل الشركة امام 

القضاء لرئيس مجلس الدارة

363 - محمد عاكف امين عبد المقصود المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5380   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  استقالة

364 - محمد خيرى خالد عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5380   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  استقالة
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365 - محمد عبدالحميد محمد احمد عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5380   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  

366 - طلعت عبد الحميد احمد الديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5380   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  المنتدب

367 - يوسف نبيل عباس  جادا  مدير   المقيد برقم قيد    4111   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-1999 برقم 

ايداع   6052 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2000  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة . وللسيد / نبيل عباس جادا منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم 

الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

.

368 - نبيل عباس جاد ا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    4111   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-1999 برقم 

ايداع   6052 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2000  بــ :  

369 - شريف السيد ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5483   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2000 برقم ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2000  بــ :  تفويض السيد المهندس شريف 

السيد ابراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة في التوقيع عن الشركة علي عقود تأسيس الشركات وتعديلها 

وإتمام الجراءات اللزمة لذلك وله حق توكيل الغير في ذلك - تجديد للساده اعضاء مجلس الدارة لمده جديدة

370 - حاتم محمد خليل عوده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2000 برقم ايداع   3709 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2000  بــ :  للسيد / حاتم محمد خليل عوده 

رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب وللسيد / احمد حاتم محمد عودة عضو مجلس ادارة منتدب منفردين أو 

مجتمعين لهم الحق في التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و 

القطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع 

علي الشيكات وفتح وعلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف التوقيع علي العقود والتسهيلت المصرفيه والنتمائيه والتوقيع على عقود العتمادات والرهون 

والقروض و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة وممتلكاتها العقارية والتوقيع على توكيلت البيع 

للنفس وللغير في كل ممتلكات الشركة و شراء وبيع و ايجار الراضي و العقارات و السيارات و المنقولت أصول 

الشركة و لصالح و لحساب الشركة ورهن أصول الشركة وكافة محتوياتها باسم الشركة و الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع 

وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد و بالجل و التوقيع على عقود تأسيس الشركات والرجوع على التأسيس وتغير الكيان القانوني 

للشركات والسير في اجراءات التصفية وحتي تمام تصفية الشركة والتوقيع علي طلبات محو السجل أمام الغرفة 

التجارية والسجل التجاري وحتي تمام المحو وللتخارج منها ومحوها وتصفيتها منها وللسيد / رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب - حاتم محمد خليل عودة حق ابرام الصلح والقرار والنكار والبراء أمام المحاكم بكافة انواعها 

والنائب العام والمحامي العام وأمام الغرفة التجارية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

371 - يوسف رمسيس يوسف عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للستثمار ش.م.م

372 - الشركة المصريه للستثمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  
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373 - شركة انفستكو فينانس ليمتد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  

374 - شركة أبو سومة للتنمية السياحية ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  

375 - الشركة المصريه للستثمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  

376 - ابراهيم محمد ابو بكر ابراهيم سعد المسيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل عن 

شركة أبو سومة للتنمية السياحية ش.م.م

377 - محمد على حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-26 

برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل  عن شركة أي إف سي هولدنجز ليمتد

378 - شركة انفستكو فينانس ليمتد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  

379 - ديمه باسم خليل ابو غزاله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12112   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل عن شركة أبو سومة 

للتنمية السياحية ش.م.م - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات .

380 - محمد عبد العزيز حسن أحمد مراد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    12112   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2000 برقم ايداع   1651 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2000  بــ :  ممثل عن 

شركة أبو سومة للتنمية السياحية ش.م.م

381 - حازم عبد الرحيم محمد امام الغزالي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  منتدب لشئون التسويق والمبيعات .

382 - رشدي صالح يوسف الستاذ  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  

383 - احمد عبد الرحيم محمد امام الغزالى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  لشئون المتابعه والتخطيط

384 - عبد الرحيم محمد امام الغزالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  تجديد مدة المجلس مع 

بقاء الصلحيات كما هى.

385 - حازم عبد الرحيم محمد امام الغزالي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  منتدب لشئون التسويق والمبيعات . 

) مع البقاء على الصلحيات السابقة ( .

386 - محمد فريد قرنى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1785   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2000 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2000  بــ :  لسبب الوفاة .

453 - جمال محمود طلعت بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل هيئه المجتمعات العمرانيه 

الجديده

454 - ابراهيم احمد ابراهيم حرك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل شركه مصر للتامين

455 - خالد  محمد محمد  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل بنك مصر

456 - ضاحي محمود علي دكروري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل هيئه الوقاف المصريه

457 - رياض مصطفى حامد البرلسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل شركه المقاولون العرب
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458 - محمد سامي سعد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    145717   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  

459 - ايمن حسن سليمان موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل  بنك مصر

460 - احمد حسين الحلى عبد القادر سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145717   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2002 برقم ايداع   2018 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2002  بــ :  ممثل بنك مصر

387 - محمود محمد ابو العل عيسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2000 برقم ايداع   4470 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2000  بــ :  يمثل السيد/  محمود محمد أبو 

العل عيسي )رئيس مجلس الدارو عضو منتدب ( ,  والسيد/ محمد محمد محمد الحسن ابو العل )عضو مجلس و 

عضو منتدب( . الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة. 

كما لهما مجتمعين أو منفردين أيضا  الحق في تمثيل الشركة أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق إصدار الشيكات وقبض قيمة الشيكات المحررة لصالح الشركة وكافة الجراءات المتعلقة بنشاط 

الشركة وحق التعامل بالسحب واليداع والتوقيع باسم الشركة مع البنوك والقتراض منها والرهن باسم الشركة 

ولحسابها وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية الخرى وأمام القضاء 

وحق تفويض وتوكيل الغير في كل أو  بعض ما ذكر.

388 - احمد محمد ابوالعل عيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2000 برقم ايداع   4470 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2000  بــ :  

389 - مرفت محمود محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2000 برقم ايداع   4470 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2000  بــ :  

390 - منال محمود محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2000 برقم ايداع   4470 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2000  بــ :  

391 - محمد محمد محمد الحسن ابو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2000 برقم ايداع   4470 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2000  بــ :  وعضو منتدب

392 - سعيد  احمد  عبد  السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301477   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1997 برقم ايداع   854 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2000  بــ :  

393 - شاديه  حسين  عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301477   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1997 برقم ايداع   854 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2000  بــ :  

394 - مصطفى احمد عبدالسلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    301477   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-1997 برقم ايداع   854 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2000  بــ :  تجديد أنتخاب أعضاء 

مجلس الدارة لدوره قادمه  - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وللسيد/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  

الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بأسم 

الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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395 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  تفويض السيد الدكتور/ محمد السيد 

احمد محمد نصار المدير التنفيذي فى التوقيع على عقود ووثائق التأمين بكافه انواعها مع شركات  التأمين داخل 

جمهوريه مصر العربيه وله الحق فى تعديل وحواله كافه وثائق التأمين الساريه والجديده اللزمه لتنفيذ عقود 

التسيهلت الئتمانيه مع البنوك.

396 - على  حسنى عباس  شوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3377   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2000 برقم ايداع   1100 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق تحسين 

خدمات الرعاية الجتماعية والصحية لعضاء هيئة الشرطة واسرهم . بدل من السيد اللواء / طارق محمود 

دسوقى الزواوى

397 - طارق  يوسف  الهللى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3377   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2000 برقم ايداع   1100 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق تطوير نظام 

الحوال المدنية . بدل من السيد اللواء / جمال الدين السعيد احمد دياب

398 - هشام  حماد محمد احمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3377   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2000 برقم ايداع   1100 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2000  بــ :  - ممثل عن صندوق تطوير نظام 

الحوال المدنية . بدل من السيد اللواء / وائل حافظ محمد بدوى

399 - احمد محمد رؤف عبد العليم عبد المالك  ممثل   المقيد برقم قيد    17289   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18045 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2000  بــ :  قانونى ومدير مالي للشركة - 

استقالة

535 - محمد ابو الخير بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

536 - سميح بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

537 - رامى محمد راتب الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

538 - ايمان بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  
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405 - محمد سامي عبد العال شلباية  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43378   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  - ممثل عن 

شركة بيبسكو انفستمنت اوروبا -  تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالى - أول  : يكون حق التوقيع 

لدى البنوك كافة علي حقوق القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية بدون حد أقصى وكذلك توكيل أو تفويض 

الغير في ادارة حسابات الشركة البنكية وتفويض اخرين بالتعامل علي الحسابات البنكية اللكترونية الخاصة 

بالشركة لدي البنوك للسادة/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب و2- رئيس أول القطاع المالى مجتمعين -  ثانيا: 

يكون حق التوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة بدون حد أقصى )بما في ذلك حق التعامل علي الحسابات 

البنكية والقيام بالتحويلت بدون حد أقصي( وذلك فيما عدا حقوق القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية( 

بتوقيعين مجتمعين لى من: 1- نائب مدير المراقبة المالية – 2- رئيس قطاع العمليات – 3- مدير أول إدارة 

التقارير والتحليلت المالي – 4 مدير إدارة المراقبة والتحليلت المالى – 5- المراقب المالى التجارى – 6- 

المراقب المالى للتشغيل والعمليات - ثالثا: يكون حق التوقيع على جميع عقود الشركة وعقود البيع وشراء 

السيارات والدراجات البخارية بدون حد أقصى وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى وإدارات المرور وله 

حق تفويض الغير فى ذلك للسيد/ محمد سامى عبد العال شلباية – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - رابعا : 

يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود توريد المواد الخام والمنتجات التامة والتعبئة والتغليف والشحن والنقل 

بكافة أنواعها وعقود مكافحة الفات والحشرات وخدمات النظافة وخدمات التخليص الجمركى و خدمات 

التصالت بحد أقصى مائة مليون جنيه مصرى للسيدة/ مريم رمزي – مدير ادارة المشتريات ومنح حق التوقيع 

لكثر من مائة مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا  مع السيدة/ مريم رمزي – 

مدير ادارة المشتريات - خامسا : يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود خطوط النتاج والمعدات والجهزة 

وقطع الغيار وعقود البناء وعقود الخدمات بتشغيل  والستشارات الهندسية والصيانة بحد أقصى عشرين مليون 

جنيه مصرى للسيد/ عادل مقبل حافظ غانم ومنح حق التوقيع لكثر من عشرين مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب - سادسا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود توريد المنتجات والمحاصيل الزراعية 

وايجار الراضي الزراعية والمزارعة وعقود تقديم الخدمات الزراعية بكافة انواعها وعقود ايجار او تقديم خدمات 

تخزين داخل الثلجات او محطات فرز وتعبئة منتجات زراعية او عقود ايجار او خدمات او صيانة المعدات 

والماكينات الزراعية بكافة انواعها وخدمات النقل من وإلي وبداخل المزارع بحد أقصى خمسون مليون جنيه 

مصرى للسيد/ عادل مقبل حافظ غانم ومنح حق التوقيع لكثر من خمسون مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب - سابعا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود إيجار المخازن والمستودعات وخدمات 

التخزين والتخزين لدى الغير وعقود الخدمات الخاصة بالمن والحراسة وعقود صيانة المعدات المنية بحد أقصى 

عشرين مليون جنيه مصرى للسيد/ عمرو على حلمى العيسوى ومنح حق التوقيع لكثر من عشرين مليون جنيه 

مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - ثامنا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود العمل والمرافق 

وعقود تقديم الخدمات والستشارات وتقديم الخدمات التقنية والفنية بحد أقصى عشرة مليون جنيه مصرى لمدير 

إدارة الموارد البشرية السيدة/ نانيس محمد محمود فهمى الغودى ومنح حق التوقيع لكثر من عشرة مليون جنيه 

مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - تاسعا: يكون حق التوقيع عن الشركة على عقود بيع واعادة بيع 

وتوريد وتوزيع منتجات الشركة بحد أقصى مليون جنيه مصرى للسيد/ عمرو عصام محي الدين الجارحي ومنح 

حق التوقيع لكثر من مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - عاشرا: يكون حق التوقيع عن 

الشركة على عقود التسويق والدعاية والعلن وعقود الرعاية وعقود تقديم الخدمات العلنية بكافة أنواعها بحد 

أقصى ثلثة مليون جنيه مصرى للسيدة/ داليا جلل محمد علم – مدير إدارة التسويق ومنح حق التوقيع لكثر من 

ثلثة مليون جنيه مصرى لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - حادي عشر: يكون حق التوقيع عن الشركة علي 

عقود شراء الراضي والعقارات لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بدون حد اقصي.

406 - احمد عاطف عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  *ممثل عن شركة بيبسكو ليت 

بي في

407 - اشرف احمد عبد الغنى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  **  ممثل شركة بيبسيكو ليت  

بي في
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408 - سعد محمد سلمة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13551   وتم ايداعه بتاريخ    2001-02-10 

برقم ايداع   1687 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2001  بــ :  

Gao yang - 409  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41201   وتم ايداعه بتاريخ    2001-02-26 

برقم ايداع   924 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2001  بــ :  ممثل عن شركة تيدا القابضة للستثمار ) شركة 

حكومية صينية ( - استدراكا للخطأ الوارد

410 - طارق امين ملش محمد كامل امين ملش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140020   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2001 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  اعاده تشكيل تجديد 

الساده اعضاء مجلس الداره علي النحو التالي / الموافقة على الغاء توقيع الستاذ/ مصطفى ممدوح شحاته على .   

الموافقة على اضافة حق التوقيع عن الشركة للستاذة / رشا محمد السيد دراهم و اعطائها كافة الصلحيات 

الممنوحة للمجموعة )ب(. تفويض السيد رئيس مجلس الدارة فى بيع الدور الول علوى الكائن فى 13 ج المنطقة 

الصناعيه الثانية  اكتوبر و التوقيع على كافة العقود البتدائية و النهائية أمام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق 

وتفويضه كذلك فى بيع الموتوسيكلت والسيارات والتوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر 

العقارى منفردا. اضافه كل من الستاذ / احمد محمود احمد ابو الروس والستاذة / رشا محمد السيد دراهم - فى 

تنفيذ اجراءات بيع سيارات الشركة والتوقيع امام الشهر العقارى منفردين

411 - محمد توفيق انيس توفيق البردعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140020   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2001 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  

412 - احمد مكارم محمد مسعد محمود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    140020   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2001 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  ممثل الشركة الهلى القابضة 

للتصالت

413 - مى محمد اسامة الملوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140020   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2001 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  

414 - احمد محمد عبد ا ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140020   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2001 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  ممثل عن شركة التجارى الدولى 

للستثمار

415 - ديميتريوس الكسندروس زيريتيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71588   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-1986 برقم ايداع   7610 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2001  بــ :  ممثل الشركة بابالوكس - استقالة

416 - جورج اناستاسيوس زيريتس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71588   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-1986 برقم ايداع   7610 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2001  بــ :  ممثل تريس بيبر ميل - استقالة

417 - ناتالى جورج عريان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71588   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-1986 برقم ايداع   7610 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2001  بــ :  ممثل لشركة تريس بيبر ميل 

العالمية

418 - نادر رمزى توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71588   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-1986 برقم ايداع   7610 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2001  بــ :  ممثل لشركة تريس بيبر ميل 

العالمية

419 - علء محمد مصطفي قوره  مدير   المقيد برقم قيد    7041   وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2001 برقم 

ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2001  بــ :  
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420 - هاني فتحي عباس شريف  مدير   المقيد برقم قيد    7041   وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2001 برقم 

ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2001  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة غير محدودة يمثل 

المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات اللزمة لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحه التنفيذية للجمعيه العامة وللسيد/ 

هاني فتحي عباس شريف, والسيد/ عصام الدين عبد الفتاح أحمد, والسيد/ علء محمد مصطفى قورة والسيد/ ياسر 

محمد صلح الدين ابراهيم عمر صلحية تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية, 

ولهم الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك وفي فتح الحسابات والتعامل معها ولهم حق التوقيع على 

استمارات التأمينات وفى التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, ولهم الحق فى تمثيل الشركة أمام 

القضاء وتوكيل الغير فى ذلك, وذلك بتوقيع مشترك لى اثنين منهما, ويحق للسيد/ علء محمد مصطفى قورة,  

والسيد/ ياسر محمد صلح الدين ابراهيم عمر مجتمعين حق التوقيع نيابة عن  الشركة  على عقود الرهن أمام 

البنوك  والقتراض من البنوك

421 - عصام الدين عبد الفتاح احمد بحيص  مدير   المقيد برقم قيد    7041   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2001 برقم ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2001  بــ :  

422 - عادل الفونس غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2001 برقم ايداع   4534 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2001  بــ :  تجديد مجلس ادارة الشركة

423 - هشام محمد مدحت يوسف الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم 

ديفيلوبمنت بروجكتس ليمتد ( .

424 - محيي الدين مصطفى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ممثل عن شركة اتش اية 

للنشاءات

425 - رافت عبد العزيز فهمي محمد امين هندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ممثل عن وزارة 

التصالت وتكنولوجيا المعلومات

426 - طارق امين ملش محمد كامل امين ملش  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن 

شركة المشاريع والنظمة المتقدمة - ادكوم ( .

427 - عمرو محمد محفوظ حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ممثل عن وزارة التصالت 

وتكنولوجيا المعلومات

428 - يوسف محمد مدحت يوسف الفار  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  

429 - امنية سعد عبد الرحمن قلج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم القابضة 

للستثمارات ( .

430 - حسين بن على بن حسين شبكشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  ) ممثل عن شركة النعيم القابضة 

للستثمارات ( . واعطائة نفس سلطات وصلحيات رئيس مجلس الدارة السابق .

431 - محمد جمال محرم محمود محرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  

432 - محمد طارق حسن محمود الحميلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143184   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2001 برقم ايداع   9695 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  

433 - عبد المعطى لطفى عبد المعطى نور الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9524   

وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2001 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2001  بــ :  
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434 - حمدى صبرى  محمد امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2001 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2001  بــ :  خروج نظرا لوفاتة

435 - حمدي حسن محمد احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    94362   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-10-2001 برقم ايداع   7113 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2001  بــ :  وله حق التوقيع المنفرد 

على جميع حسابات الشركة بالبنوك وله حق التوقيع نيابة عن الشركة على تعديل عقد تأسيس الشركة و التوقيع 

عن الشركة في تأسيس شركات أخرى وله حق تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري الهيئة العامة للستثمار وهيئة 

سوق المال والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية وجميع الجهات الحكومية الخرى ذات الصلة وله حق 

التوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع والشراء الخاصة بالمعدات والسيارات والراضي والخامات اللزمة 

للشركة وله الحق في تفويض الغير بذلك مع مراعاة المادة ) 30( & ) 32 ( من النظام الساسي للشركة . تعيين 

السيد / السيد حسن محمد احمد كعضو منتدب للشئون الفنية وله حق التوقيع المشترك على حسابات الشركة بالبنوك 

. السيد / رضا حسن محمد , عضو مجلس إدارة وله حق التوقيع المشترك على حسابات الشركة بالبنوك - السيد / 

حمدي حسن محمد سليم عضو مجلس إدارة ليكون له حق التوقيع منفردة أو مجتمعا على جميع حسابات الحسابات 

بالبنوك  وله حق فتح الحسابات بالبنوك وحق الرهن وتوقيع عقود القتراض بالبنوك . السيد / رضا حسن حسن 

محمد عضو مجلس ادارة ليكون له حق التوقيع منفردا أو مجتمعا على جميع حسابات الحسابات بالبنوك و له حق 

فتح الحسابات بالبنوك و حق الرهن و توقيع عقود القتراض بالبنوك

436 - حسن عبدالبارى حسين عامر  مدير   المقيد برقم قيد    7801   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-31 

برقم ايداع   5971 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2001  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ  به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرون منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم  ولهم مجتمعين أو منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء  لصول الشركة 

وممتلكاته العقارية والراضي والعقارات والمنقولت وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

437 - عمرو حسن عبد الباري حسين  مدير   المقيد برقم قيد    7801   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-31 

برقم ايداع   5971 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2001  بــ :  

438 - محمد حسن عبد البارى حسين  مدير   المقيد برقم قيد    7801   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-31 

برقم ايداع   5971 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2001  بــ :  

439 - احمد حنفي محمد الصيفي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7862   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-11-2001 برقم ايداع   6333 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2001  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس 

الدارة لفترة جديدة

440 - طلل محمد احمد الدباغ  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8099   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  

441 - حسان عصام محمد قباني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8099   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  تفويض السيد المهندس محمد عبد 

الرازق محمد مشالي  المدير العام  بالشركه والسيد احمد احمد محمد عماره مدير الحسابات والنسه مشيره عاصم 

عبد اللطيف المراجعه الداخليه بالشركه في تفويض اثنين من اصل الثلثه مجتمعين في التوقيع على عقود 

القتراض والرهن لجميع البنوك المصريه الحكوميه والغير حكوميه والحصول على كافه انواع التسهيلت البنكيه.

442 - عصام محمد خيري قباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8099   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  

443 - عمرو بن مامون بن محمد خيرى القبانى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

8099   وتم ايداعه بتاريخ    20-01-2002 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  
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444 - حسن علي حسين بعبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  

445 - محمود محمد ربيع محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344299   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2002 برقم ايداع   2871 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  التجديد لمده ثلث سنوات - يحق 

للسيد / رئيس مجلس الداره محمود محمد ربيع محمود والعضو المنتدب / الستاذ مصطفي عماد حميد مجتمعين 

او منفردين تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام القضاء وحق الحصول علي تسهيلت ائتمانية من البنوك وغيرها 

بضمان ممتلكات الشركة كالقرض والرهن وشراء وبيع اي اصل من أصول الشركه وحق اليداع والسحب من 

البنوك وفتح وغلق الحبات البنكيه وكافه انواع العقود والتصرفات والتوقيع علي عقود والتصرفات والتوقيع على 

عقود المقاولت وابرام التفاقات وتمثيل الشركة والتوقيع عنها امام الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة 

للستعمار مصلحه الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والتنمية الصناعية 

والتموين وكافة الوزرات والمصالح الحكومية وادارتها وشركات القطاع العام وقطاع العمال والخاص وشركات 

الهيئة العامة للبترول والتوقيع على عقود الشركات ولهم في سبيل ذلك مجتمعين او منفردين توكيل الغير في كل 

اوبعض ما ذكر

465 - امل سعد الدين عباس العزب  مدير   المقيد برقم قيد    8246   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-26 

برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2002  بــ :  تمثل السيدة / امل سعد الدين عباس العزب منفردة 

الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون او لئحته النفيذية للجمعية العامة و لها منفردة حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم , ولها منفردة حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها منفردة الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وللسيدة , ولها الحق  فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر
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466 - مصطفى حسن على الدجيشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة وتعيين 

المجلس الجديد - تحديد الصلحيات الممنوحة لمجلس الدارة لتصبح على النحو التالى - يملك حق التوقيع عن 

الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو أخر ينتدبه المجلس 

لهذا الغرض  ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ويكون للسيد المهندس / مصطفى حسن على الدجيشى - رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب , منفردا كافة الصلحيات بالشركة  وله فى هذا الصدد الحق فى التوقيع أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية كما له الحق فى إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما له الحق فى التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات 

وتعديل النظام الساسى للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقود الفسخ والتخارج 

والندماج والتصفية كما له الحق فى شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والراضى والسيارات والمراكب والسفن وبيع أصول الشركة والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية أمام الشهر 

العقارى والتوثيق كما له الحق فى تمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل بأسمها أمام جميع 

الجهات الرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك وادارة الموانى البحرية وووزارة السياحة والسجل 

التجارى والشهر العقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الموانى المصرية ووزارة النقل 

والمواصلت وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر 

العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وإستخراج كافة التراخيص 

الخاصة بالشركة كما له الحق أيضا فى كافة أعمال البنوك العاملة فى مصر والخارج من فتح الحسابات باسم 

الشركة وإجراء كافة عمليات البنوك من سحب وإيداع بدون حد أقصى وفى التوقيع على الشيكات والتوقيع على 

عقود القتراض والرهن لصالح النفس والغير امام جميع البنوك العاملة فى مصر والخارج , وامام الشهر العقارى  

, وان يكون له حق تفويض وتوكيل البنوك أو الغير فى كل او بعض ما ذكر وعموما له كل ما ذكر وسواء ما ذكر 

او لم يذكر صلحيات كاملة أمام كافة الجهات سواء ما ذكر أيضا أو لم يذكر كما له الحق فى توكيل وتفويض 

الغير فى كل أوبعض ما ذكر

467 - وائل حسن احمد على رجب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  

468 - احمد عادل علي محمد حجازي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  

469 - محمد نبيل محمود علي صبحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  

470 - فيصل حلمي ابو خضره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8367   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2002  بــ :  من ذوى الخبرة - استقالة
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472 - جمال محمد عبد الكريم عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19415   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-05-2002 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين و للسيد الدكتور/ جمال محمد عبد الكريم عبد الرحيم  / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ) منح  منفردا في صلحية التصالح والتنازل عن 

القضايا المرفوعة من قبل الشركة ضد اي جهة وتمثيل الشركة في ذلك لدي كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة ( 

وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على كافة الشيكات وفتح وغلق الحسابات و 

العتمادات والتوقيع علي الشيكات بدون حد اقصي والحصول علي التسهيلت الئتمانية والرهن والقتراض 

وتقديم الضمانات والتوقيع علي العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع علي الوراق التجارية للغير 

وربط الودائع واعادتها للحسابات الجارية وعمليات السحب واليداع واية عمليات مصرفية تتم عليها واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع على كافة انواع عقود الرهن بكافة انواعها و البيع و الشراء والقتراض وكذلك 

عقود التاسيس والندماج والتخارج وبيع  وشراء الصول الشركة الثابته والمتحركة والمنقولة وممتلكاتها العقارية 

والراضي وله الحق في توكيل البنوك وتجديد وترخيص والسيارات والتعامل مع نيابات المرور وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصقفات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في تاسيس الشركات وله فيما سبق اوسع السلطات في التوقيع عن الشركة 

وادارتها و له  حق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر -د/مصطفى كامل رياض طه / نائب رئيس 

مجلس الدارة - و له حق التوقيع على الشيكات البنكية مع  د/ جمال محمد عبد الكريم عبد الرحيم للسيد رئيس 

مجلس الدارة  والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين(

473 -  طارق محمد فريد عبدالعزيز الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19415   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-05-2002 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  

474 - ماجد انور توفيلس تادرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19415   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2002 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  

475 - مصطفى كامل رياض طه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19415   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2002 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  

476 - كريم يحيي علي شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19415   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2002 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2002  بــ :  

477 - سامر سعدالدين عبدا سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل عن رواسي للستثمار 

العقاري- الموافقة علي تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات -الموافقة علي تفويض السيد المهندس / عماد 

الدين عبدا اسماعيل النطار - بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نماء للتنمية والستثمار العقاري 

في التوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك والتوقيع علي عقود القتراض والتسهيلت الئتمانية منفردا

478 - عماد الدين عبدا اسماعيل النطار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  والرئيس التنفيذي ممثل  عن : 

شركة / رواسى للستثمار العقارى

479 - احمد محمد خيرى محمد ابو ورد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى.

480 - محمد رامى عبدالفتاح عبدالقادر بيومى 

سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    04-01-1998 برقم ايداع   

191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى للستثمار العقـارى
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481 - حاتم محمود احمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى .

482 - احمد نبيل عبدا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى.

483 - محمد عبد ا نبيل  عبد ا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقـارى

484 - سيف الدين سعد الدين عبدا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل عن شركة رواسى للستثمار 

العقارى

500 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9005   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-01-2003 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2003  بــ :  - ممثل  لشركة ترافكو 

جروب انترناشونال القابضة ش.م.م. اعادة تشكيل مجلس الدارة

501 - تانيا حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9005   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2003 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2003  بــ :  ممثله لشركة / هيكسيا ايكوتيز 

كابيتال ش.م.م
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502 - عبد ا بن عبد العزيز بن صالح العثيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2003 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  ممثل عن شركة 

لزوردى للمجوهرات السعودية - ممثل عن شركة لزوردى للمجوهرات السعودية - يملك حق التوقيع عن 

الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه لمجلس 

لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين. وقررت الجمعية تعيين التي أسمائهم مفوضين عن الشركة في الختصاصات التالية 

:1- سليم شدياق   2- أيمن جميل سالم عمار  3 -إيهاب إبراهيم إسحق   4-ايمن سيد إبراهيم أحمد 5- مصطفى 

على محمد على         المعاملت البنكية: يكون للسيد / سليم شدياق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع أيا من )

كتوقيع ثانى( السيد/ أيمن جميل سالم عمار أو السيد/ إيهاب إبراهيم إسحق أو السيد/ مصطفى على محمد على أو 

السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على فتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات وخطاب 

الضمان ولهم التوقيع على التحويلت البنكية بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري أما التحويلت إلى شركة 

لزوردى للمجوهرات شركة مساهمة سعودية والتوقيع على نموذج 4 بدون حد أقصى.  - يكون للسيد / إيهاب 

إبراهيم إسحق حق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع حق توقيع ثانى للسيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن 

سيد إبراهيم أحمد على فتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والتوقيع على 

التحويلت البنكية بحد أقصى إثنين مليون جنيه مصري أما التحويلت إلى شركة لزوردى للمجوهرات شركة 

مساهمة سعودية والتوقيع على نموذج 4 بدون حد أقصى وتحقيقا لغرضها.  - يكون للسيد / إيهاب إبراهيم إسحق 

حق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع حق توقيع ثانى للسيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم 

أحمد على التحويلت البنكية لشركة لزوردى مصر للمجوهرات من وإلى حساباتها بين البنوك المختلفة بجمهورية 

مصر العربية بالجنيه المصرى أو ما يقابلها من العملت الجنبية بدون حد أقصى كل ما سبق بإسم الشركة 

وتحقيقا لغرضها.  تكون التوقيعات على العقود كالتالي: التوقيع على عقود اليجار وعقود الموردين وأوامر الشراء 

وعقود بيع السيارات والمنقولت والصول المتداولة يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا 

مع السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد.  العتمادات المستندية : يكون للسيد/ إيهاب 

إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على 

طلبات إستخراج العتمادات المستندية بإسم الشركة وإستخراجها وإلغائها وإستلمها على أن يكون ذلك بحد أقصى 

إثنين مليون جنيه مصري ل غير.    بطاقات الئتمان: يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ 

مصطفى على محمد على  أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على طلبات إستخراج بطاقات الئتمان 

بإسم الشركة وإستلمها وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري للبطاقة الواحدة.  عقود 

اليجار التمويلي: يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن 

سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على عقود اليجار التمويلي بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى 

خمسة مليون جنيه مصري للعقد الواحد.  حق القتراض والرهن: يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع 

السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق القتراض والرهن والتوقيع على القروض 

أو مستندات القروض أو الرهن بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى مائة مليون جنيه مصري 

ويكون للسيد/ سليم شدياق مجتمعا مع السيد/ أيمن جميل سالم عمار حق القتراض والرهن والتوقيع على القروض 

أو مستندات القروض أو الرهن بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى مائتان مليون جنيه مصري   

المدفوعات الحكومية والجمارك والتأمينات الجتماعية والضرائب ومصلحة الدمغة والموازين:  يكون للسيد/ 

إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد أو السيد/ مصطفى على محمد 

على )كتوقيع ثان( على الشيكات لتلك الجهات الحكومية بدون حد أقصى.  شراء وبيع ورهن الصول الثابتة:  

يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد على حق التوقيع 

على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة بحد أقصى خمسون مليون جنيه مصرى أو ما يقابلها من العملت 

الجنبية ويكون يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع السيد/ أيمن سيد إبراهيم حق 

التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة التى تزيد عن   خمسون مليون جنيه وبحد أقصى مائة مليون 

جنيه مصرى أو ما يقابلها من العملت الجنبية ويكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع 

السيد/ أيمن جميل سالم عمار حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة التى تزيد عن مائة مليون 

جنيه مصرى وبحد أقصى مائتان مليون جنيه مصرى أو ما يقابلها من العملت الجنبية.

Page 947 of 1587 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

503 - احمد محمد سيد احمد احمد زيدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2003 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  

485 - مجدي محمود شعبان العدوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8798   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2002 برقم ايداع   3434 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2002  بــ :  قررت الجمعية العامة 

يمثل الشركة السيد المهندس/  العادية لشركة كواليتى للتوكيلت التجارية بإجماع الصوات القرارت التية :   •

مجدى محمود شعبان العدوى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا   أمام القضاء والغير والجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات .   وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وطلب فتح العتمادات المستندية والقروض والستيراد والتصدير والتعامل مع الجمارك والهيئه 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات  وكافة الجهات ذات الصلة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها , وله الحق فى إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق الفراج عن رأسمال الشركة من 

البنك وحق التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها و تمثيل الشركة امام 

الشهر العقاري , وفى التوقيع على العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على جميع عقود اليجار واليجار 

التمويلي , وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع الهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية والتوقيع على جميع المستندات والوراق اللزمة لذلك  والتوقيع على عقود العمل 

للموظفين والتوقيع على إستمارات دخول و خروج العمال وتوكيل الغير وتوكيل المحامين في بعض أو كل ما ذكر 

يمثل الشركة كل  من السيد/ وليد طاهر محمد حمدي  و  وكل ما يتعلق من أمور في إدارة الشركة منفردا  .     •

السيد/ عمر طاهر محمد حمدى) مجتمعين ( فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتحويلت وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات فى حدود مبلغ وقدره 2.000.000 جم )فقط إثنان 

إستصدار خطابات وشهادات  مليون جنيها  مصريا  لغير( أو ما يعدلهم بالدولر المريكى .                  •

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والستيراد والتصدير والتعامل مع الجمارك والهيئه العامة للرقابة على 

يمثل الشركة  الصادرات والواردات وكافة الجهات ذات الصلة وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها.     •

كل  من السيد / وليد طاهر محمد حمدي أو السيد / عمر طاهر محمد حمدي أمام القضاء ولهم حق التصالح فى 

أما بخصوص طلب القروض  القضايا وفى إستلم الحكام والصيغ التنفيذيه ) مجتمعين أو منفردين (      •

والرهن فيجب موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حضور السيد المهندس/ مجدى محمود شعبان العدوى رئيس 

يمثل الشركة أحد السادة أعضاء مجلس الدارة السيد/ وليد  مجلس الدارة والعضو المنتدب بشخصه .       •

طاهر محمد حمدى أو السيد/ عمر طاهر محمد حمدى أيهما مع السيد / عبد المنعم محمد عزت المدير الدارى )

مجتمعين( فى التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية  والتوقيع على جميع المستندات والوراق اللزمة 

لذلك والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بإستصدار التراخيص والموافقات والتعامل مع 

شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والحياء وأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة والتعامل مع الشركة المصرية للتصالت فى التعاقد على التليفونات والنترنت وفسخ التعاقدات الخاصة 

بهم ولهم الحق فى التوقيع على كافة العقود المتعلقة بذلك والتوقيع على عقود اليجار الخاصة بالفروع والمخازن .

486 - شيماء سيد احمد السبكى  مصفى   المقيد برقم قيد    9107   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2002 برقم 

ايداع   4877 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2002  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين الستاذه شيماء 

سيد احمد السبكى مصفيا للشركه على أن تكون مده التصفيه سته شهور تبدأ من تاريخ التاسيس بالسجل التجارى 

مهام المصفى طبقا للماده 45 من قانون 159 وفاء ما على الشركه من ديون تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول 

الصلح والتحكيم بيع مال الشركه منقول أو عقارا بالمزاد او بأيه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى 

إجراء البيع بطريقه معينه

504 - محمد السيد متولى  غزال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-27 

برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  

505 - احمد محمود عيد سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-27 

برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  الجيزة
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506 - خالد السيد محمد عبدالحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-27 

برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  القاهرة

507 - عبدالرحمن محمد على احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7877   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2003 برقم ايداع   89 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  السكندرية

532 - نبيل بشير الميدانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-17 

برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

533 - سمير بشير الميدانى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-17 

برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

534 - محمد راتب بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

487 - حامد محمود عز الدين بركات  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9153   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-10-2002 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2002  بــ :  ممثل عن شركه ماك 

القابضه للصناعه - الموافقة بالجماع على اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من 1 / 

3 / 2022 - الموافقة بالجماع على تحديد إختصاصات رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة أمام السلطة 

القضائية والمحاكم بكافة درجاتها والبراء والتصالح فى القضايا , وله حق التمثيل القانونى للشركة أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارات المرور , وله الحق أن يوكل الغير فى كل أو بعض ما ذكر - الموافقة 

بالجماع على تفويض السيد / أحمد حمدى أحمد إسماعيل رقم قومى 27402210101511 فى التعامل والتوقيع 

نيابة عن الشركة فى تجديد وتأشير واستخراج شهادات أمام السجلت التجارية و كذا الغرف التجارية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والتأمينات الجتماعية والتوقيع والتصديق على عقود اليجار أمام الشهر العقارى 

بجميع مكاتبه والتصديق فى وزارة الخارجية بجميع فروعها .

488 - عادل عبد الحميد ابو الريش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9153   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2002 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2002  بــ :  

489 - ابراهيم عبدالفتاح محمد يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9153   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2002 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2002  بــ :  

490 - تامر محمد السيد عطية الشبراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9153   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2002 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2002  بــ :  ممثل شركة ماك القابضة 

للصناعة

491 - احمد محمد عبدالحميد جنينه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8295   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-2002 برقم ايداع   1231 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة جديدة - تحديد اختصاصات مجلس الدارة كالتى . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق في أن 

يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . وللسيد )  

احمد محمد عبد الحميد جنينه  ( حق الصلح والقرار والبراء والنكار والطعن بالتزوير في القضايا التى ترفع 

من أو على الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ولكل من السادة ) احمد محمد عبد 

الحميد جنينه , عمرو محمد عبد الحميد جنينه , محمد عبد الحميد مصطفى على جنينه  ( مجتمعين أو منفردين 

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و التوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق تأسيس الشركات  

والحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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492 - عمرو محمد عبد الحميد جنينه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8295   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2002 برقم ايداع   1231 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2002  بــ :  

493 - محمد عبد الحميد مصطفي علي جنينه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8295   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2002 برقم ايداع   1231 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2002  بــ :  

494 - محمد عبد الستار عبد السلم العطار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28830   

وتم ايداعه بتاريخ    14-10-1996 برقم ايداع   4848 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2002  بــ :  الموافقة 

على تجديد مدة مجلس الدارة الخاص بشركة بنها لتجارة القطان والمحاصيل الزراعية ) العطار ( لمدة مماثلة ) 

ثلث سنوات (

495 - عبدالعظيم محمد محمد ابراهيم العباسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39724   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2002 برقم ايداع   3566 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2002  بــ :  أول : تفويض السيد 

المهندس / عبدالعال طلبه البنا ) العضو المنتدب ( و السيد المحاسب / محمد هللى مصطفى )المدير المالى( ) 

بتوقيعين مجتمعين ( فى حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية وكافة المحررات 

المصرفية مع كافة البنوك . ثانيا : تفويض أحد السادة المذكورين بالبند أول بالتوقيع على كافة المحررات 

المصرفية كتوقيع أول مع توقيع ثان للسيد المحاسب / شمس الدين عبدا يوسف ) مدير الحسابات( .

496 - ايهاب محمد علي عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    150644   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-12-2002 برقم ايداع   13518 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2002  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة بنفس  تشكيلة وبنفس صلحياتة

497 - احمد عبد العزيز يسن درش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9443   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-14 

برقم ايداع   218 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2003  بــ :  استقالة

498 - يحى زكى حسن الشقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9443   وتم ايداعه بتاريخ    2003-01-14 

برقم ايداع   218 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2003  بــ :  

499 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9005   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2003 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2003  بــ :  ممثل لشركة / اتش 0 دى 0 اند 0 

كى0  تى هولدنج ش.م.م

508 - احمد محسن محمد رفاعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9483   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2003 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2003  بــ :  تنفيذي -وافق مجلس الدارة 

بإجماع آراء الحضور علي إضافة الصلحيات والتوقيعات المالية  للسيد / يوسف مجدى يوسف تيناوى اعتبارا من 

14 /09 /2021 من الفئة ) أ ( مع استمرار حدود التوقيعات المالية والصلحيات السابقة ولرئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة كما هى . علي النحو التالي:فئات التوقيع :-الفئة  ) أ ( كل 

من :- السيد / أحمد محسن محمد رفاعى والسيد / يوسف مجدى يوسف تيناوى . الفئة ) ب ( كل من :- السيدة / 

مائسة مراد عبد المسيح برسوم – والسيد / مينا مجدى سلمة سركيس - الفئة ) ج (  كل من :- السيد / عماد 

ظريف بشارة – والسيد / أمير هانى حكيم ناشد .

509 - عماد حسن احمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

510 - كريم عماد حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

511 - يوسف عمرو حسن احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

512 - خالد فؤاد شوقى سليمان  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  الرئيس التنفيذى له الحق في 

التوقيع امام التامينات والضرائب والجمارك وفي كافه التعاملت التي تتم باسم الشركه ولغراض الشركه والتوقيع 

علي خطابات المرور كما انه يمثل الشركه في كافه المنازعات التي تنشاء نتيجه انشطه الشركه وباسم الشركه امام 

القضاء

513 - ياسر عبدا حسن حسن حب الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  
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514 - محسن احمد مراد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2001 برقم 

ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

515 - شهاب الدين مصطفى محمد ضاحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

516 - عمرو حسن احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-02-2001 برقم ايداع   960 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2003  بــ :  

517 - جيرالد كاني ماهيندا GERALD KANYI MAHINDA  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

9626   وتم ايداعه بتاريخ    11-03-2003 برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  - 

تفويض الستاذ / السيد رزق عطا رزق - منفردا - كمدير مسئول عن نشاط الستيراد نيابة عن الشركة امام الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وله حق توكيل او تفويض الغير فى ذلك .

518 - ماركس موشنر markus moschner  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9781   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-04-2003 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2003  بــ :  خروج

519 - محمد هشام تمام اسماعيل تمام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9781   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2003 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2003  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة  ثلث سنوات تبدا من 24/ 1/ 2021 تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح لكل من الستاذ/ محمد هشام تمام 

اسماعيل رئيس مجلس الدارة و الستاذة / سوزان جمال الدين حارس مجتمعين و لهما حق الدارة و التوقيع عن 

الشركة فى المسائل المالية على ان تكون العمال الصادرة منهما باسم الشركة و لصالحها و لنفعها و لهما حق 

المصادقة على الحسابات المدينة و الدائنة و لهما حق بيع اصول الشركة و استبدالها و كافة العمال المصرفية بما 

فيها فتح العتمادات فى البنوك و كذلك حق القرض بضمان ممتلكات الشركة و تمثيل الشركة امام القضاء و جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و لهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر مع بقاء الستاذة / نورا على 

عبدالسميع مدير مسئول للشركة من الناحية الفنية السياحية- تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

520 - نورا علي عبد السميع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9781   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2003 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2003  بــ :  

521 - توماس والكر thomas walker  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9781   وتم ايداعه بتاريخ    

DER  27-04-2003 برقم ايداع   1921 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2003  بــ :  ممثل عن شركة

TOURISTIK SERVICES SL

522 - ميشيل جوستى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5112   وتم ايداعه بتاريخ    2003-05-05 

برقم ايداع   530 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  تجديد مدة المجلس مع بقاء التشكيل كما هو

523 - عمرو  عبدا  محمد  احمد  المجاهد  مصفى   المقيد برقم قيد    9801   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2003 برقم ايداع   2038 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2003  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد عمرو عبد ا محمد احمد مجاهد مصفيا للشركه بدون اجر على ان يقوم المصفي بجميع العمال 

التي تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص وفاء ما على الشركه من ديون وبيع مال الشركه منقول او عقارا 

بالمزاد العلني او باي طريقه اخرى وتمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم تكون فتره التصفيه لمده 

عام منذ تاريخ التاشير بالسجل التجاري يقوم بعدها  المصفي بتقديم تقرير التصفيه للشركاء.

524 - محسن احمد مراد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2003 برقم 

ايداع   2496 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2003  بــ :  

525 - شهاب الدين مصطفى محمد ضاحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6579   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2003 برقم ايداع   2493 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2003  بــ :  

526 - محمود نبيل بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

527 - فاطمه محمد جميل ابو داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

528 - صباح بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  
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529 - رشاد محمد راتب الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

530 - محمد نبيل بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

531 - رؤوف محمد راتب بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

539 - بدر سمير بشير الميدانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  

540 - توفيق بشير الميداني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4526   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2003 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2003  بــ :  استقالة وخروجة من الشركة

541 - محمد علي  محمد  يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن شركة المصرية 

we للتصالت

542 - طارق  منصور  خليل  شاذلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن شركة المصرية 

we للتصالت

543 - صفاء السيد على حسين النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

we للتصالت

544 - محمد سعيد احمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن شركة المصرية 

we للتصالت

545 - اسماعيل عبدالمنعم سالم مشهور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن شركه سيستل 

للتصالت

546 - حسن مختار حجازى كمال الدين مختار حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن 

شركة مانتراك

547 - اشرف محمد سيد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن شركة المصرية 

we للتصالت

548 - أحمد عدلي أحمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثل عن صندوق تحسين 

خدمات الرعاية الجتماعية والصحية لعضاء هيئة الشرطة واسرهم

549 - اسامة نبيه عبد الغفار راضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    354585   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  ممثلعن 

الشركة المصرية للمشروعات الستثماريه- مع بقاء الصلحيات كما هي بالسجل التجاري

550 - شريف فايز علي عبد المجيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    354585   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2003 برقم ايداع   12640 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2003  بــ :  

551 - خروج شريك موصى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2758   وتم ايداعه بتاريخ    1999-11-21 

برقم ايداع   1014 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2003  بــ :  

552 - دخول شريك موصى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2758   وتم ايداعه بتاريخ    1999-11-21 

برقم ايداع   1014 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2003  بــ :  

553 - شادى جلل عبد الفتاح محمد  شريك   المقيد برقم قيد    2758   وتم ايداعه بتاريخ    1999-11-21 

برقم ايداع   1014 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2003  بــ :  موصى
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554 - قمر الزمان عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    10290   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2003 برقم ايداع   5507 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2003  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهما لمدة 

غير محددة - سلطات إدارة الشركة :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في ذلك أوسع السلطات 

لدارتها والتعامل باسمها وفي حدود غرضها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون ولئحته 

التنفيذية للجمعية العامة ويتمثل المديريين في اثنين وهما المهندس نور الدين عبد الحليم ابراهيم , والمهندسة قمر 

الزمان عبد الحليم ابراهيم ولها حق الدارة والتوقيع نيابية عن الشركة في كل التصرفات والتعاملت الدارية 

والبنكية أولهما حق التوقيع وخصوصا الشيكات البنكية وكذا كافة الجراءات البنكية مجتمعين فقط

555 - هشام الدسوقي الحنفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10338   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2003 برقم ايداع   5830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2003  بــ :  حق الداره والتوقيع السيد / 

منصور متولى منصور نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد / محمد عبد الهادى محمود عضو 

مجلس الداره فى التعامل مع البنوك من سحب وايداع وكافه الخدمات المصرفيه وتاسيس الشركات بكافه انواعها 

واجراءات التعديلت عليها والتوقيع نيابه عنا امام الهيئه العامه الستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والشهر 

العقارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى واثبات التاريخ وتوثيق الدفاتر والسجل التجارى والتاشير 

والتعديل به ووزاره السياحه والهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه ومكاتب العمل وادارات المرور والتراخيص 

وتجديدها والغرفه التجاريه ومأموريات الضرائب بكافه انواعها  ورهنها والقتراض   بشرط ان تكون العمال 

الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها مجتمعين او منفردين فى كل ما سبق ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او 

بعض مما سبق . تفويض السيد / احمد منصور متولى منصور عضو مجلس الدارة فى التعامل فقط امام البنك 

التجارى الدولى ) سى اى بى ( وبنك السكندرية  ولة الحق منفرد فى التعامل مع البنكين من سحب وايداع وتوقيع 

على الشيكات وكافة العمال المصرفية والبنكية وفتح العتمادات الدائنة والمدينة

556 - زكريا نعيم عوزة  مدير   المقيد برقم قيد    188553   وتم ايداعه بتاريخ    18-09-1996 برقم ايداع   

310 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2003  بــ :  تنفيذى - مدير تنفيذي للشركة والفندق إعتبارا  من 1 / 10 / 

2021 مدة عام له كافة الختصاصات لدارة الفندق وتمثيله تمثيل  كامل  وحق التوقيع عن الفندق أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة السياحة وزارة الداخلية وزارة 

الحربية والتأمينات الجتماعية ومكتب العمل والكهرباء والمياه والصرف الصحى والشركة المصرية للتليفونات 

وجميع شركات المحمول ومصلحة الضرائب .

557 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2003 برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفروع - و تعينة للفرع الكائن 

بصيدلية / كفر الزيات والكائنة في تقاطع شارعي الجيش والساحة- كفر الزيات - محافظة الغربية بدل من الدكتور 

/ اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد رقم قومى 2750315102176

558 - محمد سمير مصطفى السعيدي  مدير   المقيد برقم قيد    10383   وتم ايداعه بتاريخ    2003-10-08 

برقم ايداع   6070 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2003  بــ :  

567 - احمد عادل سعيد على حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10694   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2004 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2004  بــ :  منتدب

568 - اسلم  عادل سعيد على حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10694   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2004 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2004  بــ :  
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559 - عمر صلح الدين عبد القادر السعيدى  مدير   المقيد برقم قيد    10383   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2003 برقم ايداع   6070 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2003  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير / المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما الحق منفردين أو مجتمعين في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامه - الحق في التعامل باسم الشركة للمديرين مجتمعين او منفردين وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

بيع وشراء أصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وشراء وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهما حق التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات وتعديلها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

560 - ديفيد هاليت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10411   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-2003 برقم 

مثل  عن شركة أطلس كوبكو انترناشيونال بي في - ايداع   6227 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2003  بــ :  مش

قرر مجلس الدارة على إضافة صلحيات جديدة مع البقاء على باقي الصلحيات السابقة كما هي   يمنح مجلس 

الدارة اي اثنين مجتمعين من التالي ذكرهم1-السيد/ روبرت كوك – جواز سفر رقم U3851217 العضو 

المنتدب ممثل لشركة أطلس كوبكو إنترناشيونال بي في.2-السيد/ وليد محمد متولي بطاقة رقم قومي 

2760202013711 – من غير أعضاء مجلس الدارة و3-السيد / سامح أنور محمود محمد دياب بطاقة رقم 

قومي 27805250105398من غير أعضاء مجلس الدارة الحق في التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية و الغير 

حكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر وزارة العدل  ومصلحة الشهر العقاري ووزارة الداخلية والتأمينات 

الجتماعية و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور 

ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وترخيص وتجديد ترخيص سيارات الشركة و القيام 

بالتراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة أمام كافة الجهات المعنية والتوقيع على العقود أمام كافة الجهات المعنية 

والعملء والموردين ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

561 - محمد حسن محمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7793   وتم ايداعه بتاريخ    2001-10-30 

برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2003  بــ :  

587 - حاتم شاهين اسعد شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    938   وتم ايداعه بتاريخ    1995-01-01 

برقم ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2004  بــ :  للفرعين - 1 - الفرع الكائن - 8 ش السد العالى - 

الدقى - محافظة الجيزة - بدل من السيد / محمد باهر عبد الحميد محمد محرز - 2 - والفرع الكائن - 9 ش خطاب 

- خلف فلفة الهرم - محافظة الجيزة بدل من السيد المهندس / احمد عبد العزيز عز

588 - تامر كالو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1322   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-1997 برقم 

ايداع   639 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2004  بــ :  تفويض السيد المهندس / تامر كالو – عضو مجلس 

التفاوض  والتوقيع بصفته مجتمعا مع رئيس مجلس الدارة ) السيد /  الدارة بصفته فى الصلحيات التالية:  1-

عبدالعزبز ابراهيم عبدا البابطين ( على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها من البنوك المصرية 

فى التوقيع بصفته مجتمعا مع أى من السيد المهندس / شريف جمال الدين حسن ) مدير عام الشركة ( , أو  -2  .

السيد / عادل السيد محمد عبدالعال ) مدير مالى الشركة ( على :    أ- شيكات الشركة   ب- طلبات العتماد ات 

المستندية وخطابات الضمان بأنواعها من البنوك المصرية .

589 - رفيق جوزيف عبود توتونجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5513   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2004 برقم ايداع   961 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2004  بــ :  

590 - رولن جوزيف عبود توتونجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5513   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2004 برقم ايداع   961 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2004  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة

591 - يوليت جوزيف عبود توتونجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5513   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2004 برقم ايداع   961 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2004  بــ :  
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592 - اسلم جاد الكريم عبد اللطيف الخطيب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11576   

وتم ايداعه بتاريخ    15-07-2004 برقم ايداع   5230 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2004  بــ :  تجديد مدة 

المجلس

593 - محمود ابراهيم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    11576   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-07-2004 برقم ايداع   5230 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2004  بــ :  

594 - محمد منير حسن محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11576   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2004 برقم ايداع   5230 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2004  بــ :  

780 - بول  الكسندر  ماري كاريت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل لمجموعة 

كريدى أجريكول فرنسا

781 - رانيا محمد جعفر محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذي - مستقل - ممثل 

للقلية

782 - اسامه عبدالمنعم محمود صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذي - مستقل-  خلفا  

للسيد/ عاصم محمد فهمى محمد رجب

562 - علء الدين احمد نصر الدين فكرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4829   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-10-2003 برقم ايداع   1162 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2003  بــ :  مد مدة مجلس 

إدارة الشركة لدورة جديدة .  ثانيا :- الموافقة  بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركه لتصبح على 

تفويض المهندس / علء الدين احمد نصر الدين فكرى – رئيس مجلس الدارة والعضو  النحو التالى  :   1-

المنتدب منفردا فى ادارة وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير والتوقيع نيابة عنها على كافة العقود والوراق 

والمستندات والمخالصات والصلح والقرار والنكار والبراء أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء 

تفويض المهندس / علء الدين احمد نصر الدين فكرى – رئيس  وتوكيل المحامين والمحاسبين فى ذلك.  2-

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا فى التعامل بأسم الشركه امام البنوك وفتح الحسابات الجارية وإغلقها 

والتوقيع على الشيكات والوراق المالية والسحب واليداع من جميع حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على 

العتمادات المستندية والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض والرهن وترتيب الحقوق العينية بكافة 

انواعها وكذا حوالت الحق وحوالت الدين بدون ايه حدود قصوى وله حق البيع والشراء بما فيها أصول الشركة 

المنقولة وكافة الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة والجهزة والمعدات واللت والثاث والسيارات .  3-

تفويض الستاذ / طارق محمد المغازى البلتاجى فى التوقيع  منفردا على التحويلت البنكية بين حسابات 

الشركه المختلفه وربط الودائع  بأسم الشركة لدى البنوك أو إلغائها بدون حدود قصوى  وفى التوقيع على عقود بيع 

الوحدات العقارية التى تطرحها الشركة للبيع و على عقود  بيع السيارات والمعدات  والجهزة والثاث وعلى 

يكون التوقيع على التعاقدات مع مقاولى الباطن وموردى البضائع  عقود تأجير وإستئجار الوحدات العقارية.  4-

ومزودي الخدمة للستاذ / طارق محمد المغازى البلتاجى والمهندس / طارق محمد عبد العزيز بدر منفردين  فيما 

ل يجاوز مبلغ ثلثة مليين جنية وأيهما مجتمعا مع المهندس  / محمد علء الدين احمد فكرى  فيما يجاوز مبلغ 

تفويض الستاذ  / طارق محمد المغازى البلتاجى مجتمعا مع ايا من المهندس محمد  ثلثه مليين جنيه .  5-

مصطفى محمد بهجت فايد او المهندس / طارق محمد عبد العزيز بدر أو المهندس/ محمد علء الدين أحمد  فكرى  

تفويض المهندس / محمد علء الدين احمد فكرى   فى التوقيع على الشيكات فيما ل يجاوز مبلغ مليون جنية .  6-

مجتمعا مع الستاذ/ عمرو محمد رضا السيد ابراهيم فى التوقيع على الشيكات فيما ل يجاوز مبلغ مليون جنيه.  7-

تفويض الستاذ / عمرو محمد رضا السيد ابراهيم  مجتمعا مع المهندس / طارق محمد عبد العزيز بدر فى  

التوقيع على الشيكات فيما ل يجاوز مبلغ مليون جنية .

730 - عاصم عوني طوقان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84785   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-1989 برقم ايداع   9316 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2006  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة 

وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات وتحديد اختصاصاته وتحديد صلحيات التوقيع عن الشركة وتبقى 

الصلحيات كما هى بالسجل التجارى

Page 955 of 1587 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

731 - عمر عوني طوقان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84785   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-1989 برقم ايداع   9316 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2006  بــ :  

732 - كريم خالد عوني طوقان  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    84785   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-1989 برقم ايداع   9316 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2006  بــ :  وعضو مجلس الدارة

733 - محمد خيري عبد ا رجب البهيدي  مدير   المقيد برقم قيد    18360   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2006 برقم ايداع   4559 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2006  بــ :  

734 - مصطفى رفعت محمد زكى  مدير   المقيد برقم قيد    18360   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-05 

برقم ايداع   4559 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2006  بــ :  

735 - عمرو  احمد  محمد  حسن  مدير   المقيد برقم قيد    18360   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-05 

برقم ايداع   4559 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2006  بــ :  

775 - حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19904   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2006 برقم ايداع   11868 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  ممثل عن شركة ماك 

القابضة للستثمار -تجديد مدة المجلس -  إعادة تشكيل المفوضين بالتوقيع على حسابات الشركة لدي البنوك 

والعقود والتفاقيات والشهر العقاري  السيد المهندس / حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي- توقيع منفردا - 

توقيع مزدوج ليا من المذكورين بالمجموعة )أ( مع أيا من المذكورين بالمجموعة )ب( كالتالي: -المجموعة )أ( 

السيد المهندس/ محمد احمد محمد عبد المنعم نصر-السيد المهندس / هيثم فايز حسن إبراهيم 2697031300057 

- السيد/ هشام عبد المنعم مرسي القشاط25901010106933 السيد المهندس / وائل علي محمد محمد بركات 

27409092102154  المجموعة )ب( السيد /رياض محمد سليمان قضاه - السيد / ايمن محمد محمود عفيفي - 

27106040100177  السيد / هشام عبد الفتاح إبراهيم جمعه -26909190100495 السيد / احمد حمدي 

رضوان 27804010104738

776 - ميشيل مارين المار  لوماسون  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذي - ممثل لمجموعة 

كريدى أجريكول فرنسا

777 - جون بول كاريان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن 

مجموعة كريدى أجريكول فرنسا

778 - ديدييه ريبول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    2006-08-16 

برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذي - ممثل لكريدي أجريكول فرنسا
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563 - ريتشارد نورمان يولر  مدير   المقيد برقم قيد    356745   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2003 برقم 

ايداع   1924 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2003  بــ :  ممثل لشركة  جلوبال بيرنج إكستشنج ليمتد - ايرلندا - 

يمثل المديرين الول و الثانى السيد/ ريتشارد نورمان يولر و السيد/ شون كيفين شنجلر منفردين أو مجتمعين 

الشركة فى علقتها مع الغير و لهم الحق فى إدارة الشركة ولهم مجتمعين أو منفردين أوسع السلطات فى التعامل 

بإسم الشركة و إجراء كافة العقود و المعاملت والمشارطات و الصفقات الداخلة فى غرض الشركة و على 

الخص تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة 

المبالغ و توقيع وتسديد كافة السندات الذنية وإبرام جميع العقود التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم 

حق شراء جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت ولهم منفردين الحق فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك 

و التوقيع نيابة عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح الحسابات والتعامل على حسابات الشركة وغلق 

الحسابات البنكية و السحب من حسابات الشركة دون حدود مالية و فتح العتمادات المستندية والتوقيع على 

الشيكات ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى شراء و بيع سيارات الشركة وقبض ثمن البيع ولهم مجتمعين أو 

منفردين الحق فى شراء وبيع أصول الشركة سواء كانت منقولت أو عقارات أو غير ذلك و لهم منفردين الحق في 

شراء وبيع المحلت التجارية و العقارات وبيع ممتلكات الشركة العقارية والراضي و إبرام الرهون والتوقيع على 

جميع العقود البتدائية او النهائية وتوقيع عقود إشتراك الشركة فى المؤسسات الخرى ولهم حق القتراض بطريق 

العتماد و التوقيع على القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك و المبادلت بين الشركات وتوقيع عقود 

إشتراك الشركة في المؤسسات الخرى وتاسيس جميع أنواع الشركات والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل ولهما 

الحق مجتمعين او منفردين في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . المدير الثالث السيد/  ليونارد بيك 

بيندر  مدير مرافق البنية التحتية و له كافة الصلحيات لدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير فى كل ما هو يتعلق 

بالبنية التحتية للشركة.  المدير الرابع  السيد / أحمد حسين مرسي حسين مدير عام الشركة و له منفردا الحق في 

تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير وفى إدارة الشركة وله منفردا  أوسع السلطات فى التعامل بإسم الشركة و إجراء 

كافة العقود و المعاملت و المشارطات و الصفقات الداخلة فى غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف 

وعزل وكلء و مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع و 

تسديد كافة السندات الذنية وإبرام جميع العقود التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله منفردا  الحق شراء 

وبيع جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت وله منفردا الحق فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع نيابة عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح الحسابات و التعامل على حسابات الشركة 

وفتح وغلق الحسابات البنكية و السحب من حسابات الشركة دون حدود مالية و فتح العتمادات المستندية والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وله منفردا   الحق فى شراء و بيع سيارات الشركة وقبض ثمن البيع وله 

منفردا الحق فى شراء جميع أصول الشركة سواء كانت منقولت أو عقارات أو غير ذلك و له منفردا  الحق فى  

شراء المحلت التجارية و العقارات وشراء  ممتلكات الشركة العقارية والراضى وله الحق منفردا  في التوقيع 

على جميع العقود البتدائية والنهائية  والتوقيع عقود إشتراك الشركة فى المؤسسات الخرى و المبادلت بين 

الشركات وتاسيس جميع أنواع الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل و له الحق منفردا فى تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها  أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و الوزارات لسيما وزارة المالية ومصالحها 

ومصلحة الجمارك والتأمينات الجتماعية وجميع إدارات المرور وجميع شركات التصالت وشركات توزيع 

الكهرباء والمياه وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرية والقيمة المضافة ومأمورياتها وو لجان الطعن  

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والغرفة التجارية ومصلحة 

السجل التجاري ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والعلمات التجارية وجميع المصالح الحكومية 

والغير حكومية وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. المدير الخامس السيد / برنارد 

جايمس دو مدير مرافق البنية التحتية وله كافة الصلحيات لدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير فى كل ما هو يتعلق 

بالبنية التحتية للشركة.

564 - محسن سعيد على حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10694   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-01-2004 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2004  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

والتجديد  لمده ثلث سنوات .

565 - محمد عادل سعيد علي حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10694   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2004 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2004  بــ :  
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566 - نادر محسن سعيد على حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10694   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2004 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2004  بــ :  

569 - جمال عبدالسلم ابراهيم الجندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    357515   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2004 برقم ايداع   126 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  تعديل البند ثالثا  من سلطة التوقيع 

عن الشركة على الشيكات و المعاملت المصرفية   في ضوء تعديل مجلس الدارة علي النحو الثابت بالسجل 

التجاري قرر المجلس تعديل البند ثالثا من سلطة التوقيع عن الشركة علي الشيكات والمعاملت المصرفية التي 

ما يزيد عن 300000 دولر  سبق وأن أقرها والمؤشر بها في    السجل التجاري لتصبح كما يلي :   1.

أمريكي ودون حد أقصي  :    يكون التوقيع من أثنين مجتمعين من المجموعة )أ( أو أحدهما من المجموعة )أ ( 

بحد أقصي ل يتجاوز 300000 دولر أمريكي :      يكون  والخر من المجموعه ) ب ,جـ , د , هـ (   2.

بحد أقصي ل يتجاوز  55000  التوقيع من أثنين مجتمعين أحدهما من المجموعة )ب( والخر )ج  , هـ (   3.

دولر أمريكي :      يكون التوقيع من أثنين مجتمعين أحدهما من المجموعة )ج( والخر )هـ (   المجموعة )أ(  

السيد / جمال عبد السلم ابراهيم الجندى   ,      السيد / راجي باتريك شلهوب  ,    السيدة / كاتيا لويس ماري 

المجموعة )ب(  السيد / عصام  لبيب خليل سليمان   ,    السيد /  شلهوب    ,   السيد / أسكندر صاوايا     

فادى   جبور       ,     السيد / منير صابر محمد الحفناوى      المجموعة )ج(  السيد / ماجد منير جرجس 

إسحاق       ,    السيد / أسامة عباس       ,    السيدة / سيلستي منهان مارسيلو  ,   السيد / جيرى بيلتران 

لوريل     المجموعة )هـ(  السيد / وائل محمد زكى

570 - مصطفى احمد عبدالسلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-2004 برقم ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2004  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين وللسيد/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وللسيد عضو مجلس الدارة المنتدب  )مجتمعين أو 

منفردين( الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

بأسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق 

قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

571 - طارق محمد شريف محمد اميرالناظر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5728   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2004 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2004  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

572 - احمد عثمان عبدالحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

573 - هشام  فوزى  عزالدين صابر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

574 - محمود محمد شعبان سليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  نقل جميع اختصاصات رئيس 

مجلس الدارة الواردة بالسجل الى كل من د/ سامح السيد اسماعيل .أ .عمرو محمد محمد عبد الحكيم العضاء 

المنتدبين مجتمعين فيما عدا التوقيعات البنكية تكون لرئيس مجلس الدارة منفردا

575 - نبيل سامى فلتس صليب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    358847   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-03-2004 برقم ايداع   4261 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2004  بــ :  الموافقة على تجديد 

مدة مجلس الدارة

576 - محمد حسن عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  

577 - على محمدعلى محمد ميره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  
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578 - اشرف يحي ابراهيم خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  

579 - احمد مصطفي عبد المجيد كنفاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  

580 - اسلم اكمل احمد قرطام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  استقالة

581 - اكمل احمد رشدى مهدى قرطام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  وعضو منتدب - استقالة

629 - على ابراهيم عبدالعزيز درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12352   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

630 - السيد احمد  محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12352   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-11 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

631 - اشرف سعيد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12352   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-11 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

690 - حسام ابو قاسم احمد محمود  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    16703   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

691 - مبارك محمد علي مراد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  المنتدب

692 - محمد فتحى احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

693 - السيد محمود السيد الشطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

582 - اكمل احمد رشدي مهدى  قرطام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2004 برقم ايداع   1938 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2004  بــ :  وافقت الجمعية العامة العادية 

بالجماع على اعادة التفويضات لتصبح كالتي:-للسيد المهندس/ اكمل احمد رشدي مهدي قرطام حق التعامل بأسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع المرور و السيارات و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور 

التعامل مع البنوك و المصالح و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق 

في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل و له الحق في التوقيع على كافة عقود الكفالت و كفالة الغير و القتراض و 

الرهن لي من اصول الشركة و التوقيع على كافة التسهيلت و العقود و المستندات المرتبطة بهذا الشأن و تقديم 

جميع الضمانات و الكفالت للغير و التعهدات اللزمة و اجراء الرهونات بكافة انواعها وفقا  لشروط احكام عقود 

التمويل و مستندات الضمان و التوقيع على العقود و التفاقات بما في ذلك عقود المعاوضة و عقود تأسيس 

الشركات و تعديلتها و التخارج منها و له حق التوقيع على الكفالة مع الشركات التي تساهم فيها الشركة و له حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و تفويض كل من المهندس / على محمد على ميرة عضو مجلس 

الدارة و السيد / علء سيد حسين محمد مجتمعين في التوقيع امام جميع البنوك و على الشيكات و في فتح و غلق 

الحسابات الجارية و اليداعات و السحب و التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية

583 - محمد عاكف امين عبد المقصود المغربى  مدير عام   المقيد برقم قيد    8630   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2002 برقم ايداع   2586 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2004  بــ :  استقالة . واخلء طرف

584 - محمد عبدالحميد محمد احمد عبدالسلم  مدير عام   المقيد برقم قيد    8630   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2002 برقم ايداع   2586 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2004  بــ :  
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585 - احمد محمد عاكف امين المغربي  مدير عام   المقيد برقم قيد    8630   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2002 برقم ايداع   2586 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2004  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . الموافقة علي تعديل اختصاصات السادة المديرين وذلك علي النحو التالي :- يملك حق التوقيع عن 

الشركة منفردا الستاذ / احمد محمد عاكف أمين المغربي - مدير عام الشركة - وذلك في التوقيع علي القروض 

وكافة الرهونات وعقود كفالة الشركات و جميع التسهيلت البنكية و له الحق فى تفويض الغير في كل أو بعض 

صلحياته .  أما فيما يتعلق بالتوقيع أمام البنوك من فتح حسابات بإسم الشركة و الصرف و اليداع و التوقيع علي 

الشيكات وكافة المعاملت فيكون التوقيع للستاذ / احمد محمد عاكف أمين المغربي  - مدير عام الشركة , منفردا 

ويحق له التفويض في منح أو الغاء صلحياته بالتوقيع لدى البنوك و قد اتفق الحاضرون على أن يكون التوقيع 

امام البنوك  من فتح حسابات بإسم الشركة و الصرف و اليداع و التوقيع علي الشيكات وكافة المعاملت البنكية 

للسادة التى اسماؤهم  الدكتور / طلعت عبدالحميد احمد الديب – مدير عام الشركة , و المهندس / محمد عبدالحميد 

محمد احمد عبدالسلم – مدير عام الشركة ,  الستاذ / ياسر محمد كمال , لى اثنين من الثلثة مجتمعين .  أما 

فيما يتعلق بحق التوقيع وإبرام التعاقدات و العقود و المستندات الخاصة بشركات التأجير التمويلي فيكون للستاذ/ 

احمد محمد عاكف أمين المغربي – مدير عام الشركة , أو الدكتور / طلعت عبدالحميد احمد الديب – مدير عام 

الشركة , أو المهندس / محمد عبدالحميد محمد احمد عبدالسلم  - مدير عام الشركة , منفردين . أما فيما يتعلق 

بالتوقيع علي العقود و التفاقيات و التعهدات الداخلية و الخارجية سواء  مع قطاع الخاص و الحكومي و الضرائب 

وسوق المال و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للصادرات  و الواردات و الشهر العقاري 

والسجل التجارى والتوقيع على التعديلت و الجمارك و التعامل مع المحاكم  وتوكيل المحامين في التنازل  عن 

القضايا فيكون التوقيع للستاذ / احمد محمد عاكف امين المغربى – مدير عام الشركة , أو الدكتور / طلعت 

عبدالحميد احمد الديب – مدير عام الشركة , أو للمهندس / محمد عبدالحميد محمد احمد عبدالسلم – مدير عام 

الشركة , منفردين  وللسادة المديرين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كتابة . أما فيما يتعلق 

بالتعامل مع المحاكم ورفع القضايا والتنازل عن القضايا وتوكيل المحامين فى هذا الشان فيكون للستاذ / احمد 

محمد عاكف امين المغربى  - مدير عام الشركة  منفردا .

586 - طلعت عبد الحميد احمد الديب  مدير عام   المقيد برقم قيد    8630   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2002 برقم ايداع   2586 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2004  بــ :  

595 - احمد حسين فايق صبور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    361672   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-07-2004 برقم ايداع   12495 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2004  بــ :  ممثل شركة الهلى 

للتنمية العقارية - صبور - صلحيات الصرف  بعد   التعديل ) توقيع اول  وثاني مجتمعين ( توقيع اول - بدون 

هاني محمد ممدوح عرفات - الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ) رقم قومى 27111232102711  حد أقصي  :-

( - محمد حسن علي  - المدير التنفيذي للنقدية والبنوك - محمد عامر سالم  - رئيس قطاع  . توقيع ثاني - بدون 

حد أقصي  :- احمد حسين فايق صبور - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - عماد جورج اسكندر - عضو 

مجلس الدارة - تامر محمد حسن عرفان  - عضو مجلس الدارة - شريف السيد ابراهيم محمد   - الرئيس 

التنفيذي لدارة الصول . 2- تعديل صلحيات التوقيع بالبنوك لمشروعي ذا سكوير وجرين سكوير لتصبح علي 

النحو التالي :- افراد الطرف الول : الستاذ / هاني محمد ممدوح عرفات - توقيع اول بدون حد اقصي  - 

المهندس / احمد حسين فايق صبور - توقيع اول بدون حد اقصي . افراد الطرف الثاني: - الستاذ / عبد العزيز 

علي بن سليمان العطيه - توقيع ثاني  بدون حد اقصي ) جواز سفر V656582 سعودى ( - الدكتور / مجدي 

محمد عبد الخالق زغلول - توقيع ثاني بدون حد اقصي  )رقم قومى 26602191500812 (

596 - فوزي محمد فهمي احمد الفقي  مدير   المقيد برقم قيد    11646   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-29 

برقم ايداع   5541 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2004  بــ :  استقالة

597 - محمد محمود شعبان محمود  مدير   المقيد برقم قيد    11646   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-29 

برقم ايداع   5541 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2004  بــ :  

598 - محمود  محمد حسانين محمد  سراج  مدير   المقيد برقم قيد    11646   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2004 برقم ايداع   5541 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2004  بــ :  
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599 - وحيد محمود  قرنى واصل  مدير   المقيد برقم قيد    11646   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-29 

برقم ايداع   5541 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2004  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

فى هذا الصدد مجتمعين أومنفردين أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة الساده/ وحيد محمود قرنى واصل ومحمد محمود شعبان 

محمود ومحمود محمد حسانين محمد سراج مجتمعين أو منفردين ولهم أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بأسمها ولغراضها ولهما حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك فى السحب واليداع وكافة العمال المصرفية .

وإبرام العقود والتسهيلت البنكية والقروض والتوقيع على التصرفات الناقلة للملكية من شراء السيارات وبيعها 

وإبرام كافة العقود ولهما حق تفويض او توكيل الغير فى كامل او بعض ما ذكر.

600 - عادل عزيز الدين كامل صميدة  مدير   المقيد برقم قيد    11646   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-29 

برقم ايداع   5541 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2004  بــ :  استقالة

601 - رفعت محمود احمد ابو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   1510 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2004  بــ :  لرئيس مجلس  الدارة حق 

التمثيل والتوقيع عن الشركة امام وزارة السياحه وهيئة التنمية السياحية والتامينات الجتماعيه و وزارة القوى 

العاملة وادارات المرور والضرائب والجمارك والهيئة العامة على الصادرات والواردات ومصلحة الحوال المدنيه 

وادارة العلمات التجارية و مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وادارة الشركة وتنفيذ سياستها الدارية وتسيير 

كافة امورها الدارية ومراقبه سير العمل وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والمصالح 

والشركات والوزارات والمحافظات و وحدات الداره المحليه وكافة المرافق وغيرها وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وله الحق فى توكيل الغير فى تمثيل الشركة امام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وانواعها والقيام بكافة 

الجراءات القضائية بالمحاكم ومحاكم مجلس الدوله والتصالح والتنازل فى القضايا وكذلك كافة الجهات الخاصه 

بالتحكيم والتوقيع امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

602 - هانى سعيد عبدالمقصود موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   1510 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2004  بــ :  

 - 603

حسام سلمه جودة الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   1510 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2004  بــ :  تعديل الصفة بذات الصلحيات 

السابقة

604 - هشام دسوقى جوده الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   1510 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2004  بــ :  خروج لسبب الوفاة .

 - 605

حسام سلمه جودة الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2004 برقم ايداع   1510 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2004  بــ :  

606 - بسيونى عبدالحليم على الجندى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162152   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2004 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2004  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين بسيوني عبدالحليم علي وعلء بسيوني عبدالحليم وصباح 

ابراهيم علي الجندي وانس بسيوني عبدالحليم مجتمعين او منفردين ولهما حق الرهن والقتراض من البنوك 

وجهات التمويل المختلفة منفردين كما لهما حق البيع والتصرف في اصول الشركة منفردين باسم الشركة وضمن 

اغراضها

607 - صباح  ابراهيم  علي  محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    162152   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2004 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2004  بــ :  تم تعديل صفتها من موصيه 

الي متضامنه

608 - انس  بسيوني  عبد الحليم  علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    162152   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2004 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2004  بــ :  تم تعديل صفته من موصي الي 

متضامن
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609 - احمد طه احمد مهران  مدير   المقيد برقم قيد    11856   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2004 برقم 

ايداع   8494 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2004  بــ :  

610 - صقر محمد عبد الرحمن الخرابشة  مدير   المقيد برقم قيد    11856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2004 برقم ايداع   8494 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2004  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسيد / صقر محمد عبد الرحمن الخرابشه وللسيد / احمد طه احمد مهران وللسيد / محمد شعبان 

على على شعبان )منفردين او مجتمعين( حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم 

الحق في التوقيع امام الشهر العقارى على جميع العقود والوراق والتفاقيات وتوثيق الدفاتر )دفتر سجل أصحاب 

الحصص – دفتر سجل  محاضر جمعيات عادية وغير عاديه( وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر .

611 - محمد شعبان على على شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    11856   وتم ايداعه بتاريخ    2004-09-19 

برقم ايداع   8494 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2004  بــ :  

612 - محمد شعبان على على شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2004 برقم ايداع   8494 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2004  بــ :  

613 - هبة صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

614 - مريم صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

615 - عمرو فتحى مدنى محمد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  ممثل شركة جهينه للصناعات 

الغذائية

616 - مشعل بن محمد بن عبدا الدغـيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  من ذوى الخبره

617 - محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  من ذوى الخبره
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632 - عبدا أحمد عبد العزيز أحمد الباكر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17897   

وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2005 برقم ايداع   167 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2005  بــ :  لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة امام القضاء ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء 

مجلس الدارة الحق في تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين , ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ويداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وبيع المعدات والمهامات والمخزون وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي الشركة ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

783 - جون بيير ترينيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2006 برقم 

ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  - تنفيذى - ممثل لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا

784 - على بن حسن بن على دايخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  لشركة 

رولكو أى جى بى للستثمار

785 - عادل رشاد محمد رشاد دانش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذي -مستقل

786 - اسامة عبود Oussama Abboud  مصفى   المقيد برقم قيد    20236   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2006 برقم ايداع   13426 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2006  بــ :  تحديد مهام المصفى على النحو 

توزيـع  ناتج التصفيـة على الشركاء  إعداد حساب التصفية    - أن يقوم بإعداد ميزانية التصفية ,   - التالي :  - 

بيع مال الشركة منقول أوعقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى ما لم  وفاء ما على الشركـة من ديون .  - -  .

تمثيل الشركة أمام البنوك والقضاء وقبول  ينص في وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه معينه .  -

عمل مخصص مقابل ديون الشركة من ضرائب - تأمينات – ديون مستحقه للجهات  الصلح والتحكيم .    -

الحكومية .

793 - على ثابت سيد فرغلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21091   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2006 برقم ايداع   17060 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2006  بــ :  ممثل شركة بالم هيلز للتعمير

794 - امير ابراهيم شوقى سالم  مدير   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2006 برقم 

ايداع   18275 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2006  بــ :  
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618 - احمد امين محمود البين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6484   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2004 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2004  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية -وتصبح صلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالي :حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادارات 

والواردات والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها وجهات المرور المختلفة 

التوقيع علي جميع أنواع العقود وعقود القتراض والرهن وعقود البيع والشراء للصول والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها , والقرار والصلح والبراء والنكار والتنازل والتوقيع 

علي جميع عقود التنازل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والهيئات العامة والخاصة 

ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعه لها والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والمحاكم المدنية والجنائية والدارية والنيابات كافة وكامل السلطات والصلحيات في ادارة الشركة وفي وضع 

اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية , وحق تعيين وعزل موظفي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , تمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية ايا كانت والمصالح الحكومية , 

وكافة التعاملت مع الجهات الخارجية والشركات الخري شراء وبيع وتاجير كافة المعدات واللت اللزمة لنشاط 

الشركة , التعامل مع كافة البنوك في جميع المعاملت والتعاملت البنكية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات وابرام 

كافة التحويلت منها واليها وابرام عقود الئتمانية والتمويلت والمشاركات وتوقيع وسحب وصرف كافة انواع 

الشيكات واستخراج واصدار شهادات وخطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية , شراء وبيع العقارات 

والمنقولت والتاجير التمويلي , والتوقيع علي العقود الخاصة بإجراءات التأجير التمويلي , وكافة الحقوق الخري 

أيا كان نوعها بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الختراع والعلمات التجارية والملكية الصناعية وكذلك 

التوكيلت التجارية , وإبرام عقود التصنيع لدي الغير وكافة ما يتعلق بالجراءات المتعلقة بنشاط الستيراد 

والتصدير , شراء وبيع وتأجير كافة أنواع السيارات ومركبات النقل أيا كان نوعها وتسجيلها وترخيصها وتجديدها 

وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك وبصفة عامة كافة التعاملت مع جميع 

إدارات المرور والشهر العقاري والجهات المختلفة في كافة الجراءات المرورية , تأسيس كافة أنواع الشركات 

سواء كانت أموال أو أشخاص والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والتخارج والتصفية والفسخ والندماج والحق 

في تسجل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع وكافة التعاملت . وله الحق في تفويض وتوكيل من يراه من 

موظفي الشركة أو الغير في كل أو بعض ما ذكر .

619 - هيثم رزق ا نصرا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21834   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2004 برقم ايداع   3060 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2004  بــ :  تجديد مدة المجلس  مع بقاء 

التشكيل كما هو

620 - عاصم حليم يواقيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163683   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2004 برقم 

ايداع   14640 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2004  بــ :  

621 - هيثم عبد الرؤوف عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12154   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2004 برقم ايداع   10072 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  

622 - محمد هاشم علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12154   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-05 

برقم ايداع   10072 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  عزل من منصب عضو مجلس الدارة

623 - امال هاشم على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12154   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2004 برقم ايداع   10072 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  عزل من منصب عضو مجلس 

ادارة

624 - عادل هاشم علي محمود حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12154   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2004 برقم ايداع   10072 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  

625 - محمد عادل هاشم على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12154   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2004 برقم ايداع   10072 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  

626 - هشام دسوقى جوده الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164170   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2004 برقم ايداع   15703 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2004  بــ :  للوفاة
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627 - عادل احمد محمد محمد البعج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12280   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2004 برقم ايداع   10825 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2004  بــ :  اختصاصات أعضاء مجلس 

الداره )المنتدبين ( يكون لكل منهم منفردا حق اداره الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات والهيئات الحكوميه والغير 

حكوميه, ولهم حق التوقيع عن الشركه مجتمعان , وحق توقيع الشيكات مجتمعان عن الشركه - اختصاصات السيد 

/ عادل احمد محمد محمد ) رئيس مجلس الداره ( حق التوقيع منفردا , وحق اداره الشركه وحق التوقيع وتمثيل 

الشركه امام كافه الجهات والهيئات الحكوميه والغير الحكوميه منفردا , ويكون له حق فتح اعتمادات البنوك وحق 

فتح الحسابات المصرفيه وتظهير السندات الذنيه والكمبيالت وحق الرهن والقتراض من البنوك واتخاذ كافه 

الجراءات اللزمه فى ذلك منفردا , وحق بيع ممتلكات الشركه  لنفسه أو للغير بتوقيعه منفردا , وحق صرف 

الشيكات منفردا .

628 - روان عادل احمد البعج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12280   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2004 برقم ايداع   10825 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2004  بــ :  منتدب

633 - ايمن السيد ابراهيم القصراوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6900   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  يكون حق التوقيع عن الشركة  

للسيد المهندس / ايمن السيد ابراهيم القصراوى ) رئيس مجلس الدارة ( وذلك كما يلي :-  للسيد رئيس مجلس 

الدارة حق التوقيع والتعامل بإسم الشركة أمام البنوك وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية ورهن أموال 

الشركة والقتراض من البنوك وطلب التسهيلت الئتمانية وبيع السهم المملوكة للشركة وله سلطة التفويض فى 

كل أو بعض إختصاصاته وحق إبرام العقود والتوقيع على كافة أنواع العقود وكذلك التوقيع على عقود البيع لكافة 

وحدات مشروعات الشركة وكذلك ملحق التنازل الخاصة بها وله كذلك حق التوقيع على كافة انواع العقود سواء 

بالشراء او اليجار او البيع للصول باسم الشركة ولمصلحتها والتى  تكون الشركة طرفا فيها والتوقيع مع جميع 

البنوك بإسم الشركة وضمن اغراضها وقبض وصرف ودفع المبالغ وتحويل كافة الوراق التجارية وتوقيع 

الشيكات المحررة بإسم الشركة دون حد أقصى والتعامل مع وتمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام جميع الجهات 

الرسمية والمرور والهيئات والوزارات والتامينات والضرائب والشهر العقارى وله كافة السلطات والصلحيات 

المقررة بالنظام الساسى للشركة وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتنازل والتصالح عن أيه دعاوى قضائية مقامة من أوعلى الشركة تخص من يمثلها قانونا او تخص مشروعات 

الشركة وأصولها وله حق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها 

ويلغى كل مايخالف ذلك وسبق أشهاره بالسجل التجارى للشركة ونظامها الساسى . واستثناءا من ذلك فوض السيد 

رئيس مجلس الداره السيد المهندس/ محمد صلح الدين ابراهيم حسن في التوقيع علي الشيكات بحد اقصي 

50000 جنيه ) خمسون الف جنيه مصري (

634 - محمد صلح الدين ابراهيم حسن عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6900   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2005 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  المنتدب

635 - محمد السيد ابرهيم القصراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6900   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  

636 - ابراهيم احمد ابراهيم غالي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12511   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-02-2005 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2005  بــ :  الموافقة علي تجديد مده 

مجلس الداره

637 - فاطمه عبد العاطى طه محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12511   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2005  بــ :  

638 - احمد إبراهيم احمد غالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12511   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2005  بــ :  

639 - ساره ابراهيم احمد غالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12511   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2005  بــ :  

640 - نور ابراهيم  احمد  ابراهيم غالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12511   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2005 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2005  بــ :  
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641 - احمد رمضان احمدعبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6165   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   241 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع 

الغير له منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية.     و يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك 

المتضامن السيد/ احمد رمضان احمد عبد العال منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض الستدانة والرهن باسم الشركة و لمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي

642 - منير مسعود عبدالمجيد السيحانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    366022   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  الموافقة بالجماع على انتخاب 

وتجديد الثقة فى اعضاء مجلس الدارة لفترة جديدة وبنفس التشكيل الحالى

643 - ريهام احمد محمد محمد المطرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    342252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2001 برقم ايداع   19199 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2005  بــ :  بدل من السيد المهندس / حسن 

ابراهيم حسن علم - استدراك على التاشير رقم 34640 فى 4 / 6 / 2022

644 - هشام طاهر عبد الرحمن مسعود البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    342252   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-10-2001 برقم ايداع   19199 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2005  بــ :  بدل من السيد 

المهندس / عبد النبى معل فهد نصار

842 - احمد محمد حسام الدين عبد السلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

843 - احمد محمد عبد المجيد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

844 - عزب شعبان جاد المولى عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2007 برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  

845 - سالى عماد الدين صلح الشلقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30295   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-1997 برقم ايداع   1493 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  ممثل عن شركة الفطيم -  دبى   

- خروج

846 - زكى ناصر زكى الجزيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30295   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-1997 برقم ايداع   1493 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  ممثل عن شركة الفطيم -  دبى
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645 - علء احمد عبد المقصود عرفه  مفوض   المقيد برقم قيد    5365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2003 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2005  بــ :  الموافقة بالجماع على منح السيد 

الدكتور/ علء احمد عبدالمقصود عرفه صفة المفوض عن الشركه الصلحيات التالية :له الحق في تمثيل الشركة 

امام الغير وله في ذلك اوسع السلطات في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها لدى جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها, كما له الحق في الحصول على التسهيلت الئتمانية من 

البنوك او الموردين او الشركات اوغيرها والتوقيع على كافة العقود الخاصه بالشركة اوالموردين اوالشركات 

اوغيرها وله الحق في التوقيع علي عقود شراء وبيع وتنازل اي اصل من اصول الشركة للنفس او الغير, وله 

صلحية القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الرهن للنفس او للغير وتوكيل و/او تفويض الغير في اجراء 

الرهن للنفس او الغير لي اصل من اصول الشركه والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة, وكذلك التوقيع 

  Forwards والعقود الجلة  swaps بما في ذلك عقود المبادلة  Derivativesعلى عقود المشتقات المالية

وعقود الخيارات Options  وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة 

العملت الجنبية وللجنيه المصري وله الحق في التوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستنديه والصدار 

وخطابات الضمان وله الحق  في كفاله الغير والتوقيع على عقود الكفالت وله الحق في شراء الصول باسم 

الشركة على سبيل المثال ل الحصر) أرض - عقارات - ماكينات و آلت - سيارات - أجهزة و أثاث ( وبيع ورهن 

أي اصل من اصول الشركة وله الحق في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزي ومكاتب الشهر العقاري 

والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الضرائب والجمارك وأجهزة المدن والحياء وصندوق تنمية 

الصادرات ووزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الملبس الجاهزة و المفروشات, وهيئة الرقابة على 

الصادرات والواردات ومكاتب البريد وكافة الهيئات و الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التوقيع باسم 

الشركة على عقود التأسيس للشركات وتعديلتها والندماج في شركات أخرى. وكذلك لديه حق في تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم بموجب تفويض و/او توكيل صادر منه إليه, وله الحق في كفاله الغير 

والتوقيع على عقود الكفالت

646 - مها هاشم محمد كمال هاشم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2003 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2005  بــ :  غير تنفيذى-  )ممثل عن شركة 

العرفه للستثمارات و الستشارات ش.م.م(-  الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة و منحها 

الصلحيات التاليه : لها اوسع السلطات في تمثيل الشركة والتعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها والحق في الحصول علي التسهيلت الئتمانية من 

البنوك وغيرها و لها حق التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية و الصدار و خطابات الضمان وتمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و شركة 

مصر للمقاصة و اليداع و الحفظ المركزى ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري و مصلحة 

الضرائب و الجمارك و أجهزة المدن و الحياء و صندوق تنمية الصادرات و وزارة التجارة و الصناعة و غرفة 

صناعة الملبس و هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و أقسام الشرطة و المحاكم و مكاتب البريد و كافة 

الهيئات و الجهات الحكومية و كذلك لديها حق تفويض أو/و توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم بموجب تفويض 

أو/و توكيل صادر منها اليه

1052 - احمد عواد موسى عواد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    37557   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2009 برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2009  بــ :  

1137 - حسن على حسن على اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    42793   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2009 برقم ايداع   25373 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2009  بــ :  1على أن يكون مهام المصفى 

تمثيل الشركة أمام القضاء    هو القيام بجميع الجراءات والمهام التى تقتضيها عملية التصفية وعلى الخص :-  1.

وافق الحاضرون بالجماع  تسديد ما على الشركة من ديون   3. تحصيل ما على الشركة من مستحقات   3. .2

على أن تكون مدة التصفية سنه قابلة للتجديد من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية فى السجل التجارى

1185 - كريم عبد الواحد محمود شرعان  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    43964   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2010 برقم ايداع   3087 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2010  بــ :  

1186 - محمود محمد محمود محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    43964   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2010 برقم ايداع   3087 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2010  بــ :  
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1187 - محمد عبد المنعم صادق محمود  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    43964   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2010 برقم ايداع   3087 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2010  بــ :  
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1205 - رونالدو اي مووشاوار Ronaldo A Mouchawar  مدير عام   المقيد برقم قيد    45178   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-04-2010 برقم ايداع   7834 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2010  بــ :  للشركة - 

مجموعه )أ(: المدير العام. مجموعه )ب(: المدير الداري. مجموعه )ج(: محمد احمد محمد لطفي )من غير 

 Antonio Masone المديرين( عمر محمود اسعد الكريمي )من غير المديرين(. مجموعة )د(: أنطونيو ماسون

)من غير المديرين( شين إيرني باترسون Sean Ernie Patterson. )من غير المديرين( تيموثي بوريس 

Tushar  .من غير المديرين( توشار برافينكومار بهاراتيا( Timothy Boris Smallow سمالو

Pravinkumar Bharatia)من غير المديرين( مجموعة )هـ(: مينا روميل اسد سلمه. مجموعة )و(:  

جيلبرت فرانسيسكو مورا فالس Gilbert Francisco Mora Fallas  )من غير المديرين(. هاريش 

راغافيندران Hareesh Raghavendran (من غير المديرين(. ميشال ماداري  Michal Madari  (من 

Devaraj   من غير المديرين(. ديفراج جوفينداراجان(   Attila Rendiأتيل رندي .)غير المديرين

Govindarajan  )من غير المديرين(.  ستيفان إيجرل Stephan  Eggerl  )من غير المديرين(. يمثل 

الشركة المدير العام )مجموعة أ( منفرد ا في حدود 50.000,000 دولر أمريكي )خمسون مليون  دولر( أو 

المدير الداري )مجموعة ب( منفرد ا في حدود 5.000.000 دولر أمريكي )خمسة مليين دولر( في علقتها 

مع الغير ولهم منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وإبرام كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة بالخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وإبرام جميع العقود والمشارطات و التفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وشراء جميع المواد والمعدات والبضائع والمنقولت. للمدير الداري )مجموعة ب( منفردا 

حق التوقيع أمام البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب في حدود 5,000,000 دولر أمريكي )خمسة مليين 

دولر أمريكي( وله حق الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس وتعديل عقود الشركات أمام 

الهينة العامة للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري وجميع الجهات الحكومية وله حق بيع السيارات المملوكة 

للشركة في حدود 5,000,000 دولر أمريكي )خمسة مليين دولر أمريكي( وله حق توكيل الغير. للمدير 

الداري )مجموعة ب( منفردا حق التوقيع امام كافة البنوك المصرية وذلك لفتح اوغلق حسابات الشركة. لى 

شخص من )مجموعة ج( منفردين الحق في تمثيل الشركة وإبرام جميع التفاقيات والمعاملت ضمن غرض 

الشركة في حدود 500,000 دولر أمريكي )خمسمائة ألف دولر أمريكي(. وللمدير العام )مجموعة أ( منفردا  في 

حدود 50.000.000 دولر أمريكي )خمسون مليون دولر أمريكي( حق الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع 

على عقود التأسيس وتعديل عقود الشركات أمام الهينة العامة للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري وجميع 

الجهات الحكومية وله حق بيع السيارات المملوكة للشركة وله حق توكيل الغير. وللمدير الداري للشركة )

مجموعة ب( منفردا الحق في التعامل امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية ومع الهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والتوقيع أمامها والتوقيع على عقود عمل الموظفين. وللمدير من المجموعة )هـ( منفردا حق التوقيع 

أمام البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب في حدود 500 جنيه مصري )خمسمائة جنيه مصري(.  ول يكون 

التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير او المديرون المختصون أو غيرهم من العاملين المفوضين بذلك, 

مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها, وكل ما سبق فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير العام حق تفويض او توكيل الغير أو أحد المديرين في كل أو بعض ما ذكر. ودون 

الخلل بما سبق, يحق لى شخص من )المجموعة د( منفردا, )1( تحديد البنوك ومؤسسات السمسرة والستثمار 

التي ستحتفظ فيها الشركة بالحسابات, وإنشاء تلك الحسابات وفتحها وغلقها؛ و)2( التوقيع على وتحرير وتنفيذ 

كافة التفاقات والتعليمات والتي تتعامل الشركة في ظلها فيما يتعلق بما سبق أو بما يتعلق بتقديم خدمات السمسرة 

أو الستثمار أو المعاملت المصرفية, بما في ذلك الضمانات البنكية, أو سندات الضمان, أو اتفاقات التمويل 

التجاري, أو العملت, أو المعاملت المصرفية اللكترونية, أو صناديق المانات, أو حفظ الوراق المالية, أو 

السحب المقيد, أو السحب على المكشوف والتسهيلت الئتمانية الخرى أو نظم السداد أو المنتجات, أو خدمات 

إدارة النقد, بما في ذلك الحصول علي تقارير عن الرصدة, أو خدمات التجميع/المشاركة النقدية / الحسابات 

الشاملة/المجمعة, أو أي خدمات أخرى فيما يتعلق بإدارة وتنظيم تلك الحسابات؛ و)3( تعيين وعزل المستخدمين 

المفوضين في التعامل علي أي حساب أو نظام أو اتفاق مشار اليه؛ و)4( توجهه إيداع الموال بالشركة أو تحصيل 

الموال بالنيابة عن الشركة؛ إصدار وتوقيع والتصديق على التوقيعات على الشيكات أو الحوالت المصرفية أو 

التحويلت المباشرة أو الوامر الخرى بما في ذلك عن طريق التعليمات اللكترونية لسداد مدفوعات باسم 

الشركة, بما في ذلك في أي حساب مرتبات عادي أو أي حساب خاص آخر أو حساب سمسرة تحتفظ به الشركة, 
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وبحسب ما يقتضيه الحال, القيام من حين لخر بتوجيه استثمار الموال المودعة في أي من تلك الحسابات وتصفية 

أي استثمار أو تحويله بأي طريقة أخرى؛ و)5( ترتيب وتوقيع وتنفيذ كافة التفاقات أو الخدمات فيما يتعلق بكافة 

مجالت التأمين على العمال التجارية, وسندات الضمان, والتعامل مع شركات السمسرة في مجال التأمين, 

وتحديد الضرار, وفحص المطالبات المالية وإدارتها , وخدمات الكتتاب والخدمات الكتوارية؛ و)6( ترتيب 

وتوقيع وتنفيذ أية خدمات أخرى, واتخاذ أي إجراءات أخرى مماثلة لما سبق أو تلك المرتبطة بها؛ و)7( تنفيذ كل 

المستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية لكافة البنوك داخل وخارج مصر وعلى 

الخص لبنك أتش أس بي سي مصر دون حدود واتخاذ كل التصرفات الضرورية والتي من شأنها القدرة على 

التفويض وصلحية اعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية 

اللكترونية دون أي حدود.  ويحق لي من السيد/ أنطونيو ماسون Antonio Masone )من غير المديرين( 

والسيد/ شين إيرني باترسون Sean Ernie Patterson  )من غير المديرين( من المجموعة )د( منفردين او 

مجتمعين تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر من الصلحيات الممنوحة لهما كاشخاص من المجموعة )

د(. وتظل السلطات الممنوحة لكل من السيد / أنطونيو ماسون Antonio Masone )من غير المديرين( والسيد 

/ شين إيرني باترسون Sean Ernie Patterson )من غير المديرين(  والسيد /تيموثي بوريس سمالو 

Tushar  من غير المديرين(  والسيد / توشار برافينكومار بهاراتيا( Timothy Boris Smallow

Pravinkiumar Bharatia )من غير المديرين( سارية ونافذة بشكل كامل حتى انتهائها عند حدوث أي مما 

يلي , ايهما أسبق : ) 1 ( في حالة إلغائها من جانب الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة أو ) 2( فور إنهاء 

العمل الفعلي أو انتهاء علقة العمل, من جانب الشركة  أو من جانب أي شركة أو فرع تابعة لها ليا من السيد/ 

Sean Ernie  من غير المديرين(  او السيد / شين إيرني باترسون( Antonio Masone أنطونيو ماسون

Patterson )من غير المديرين(  او السيد/ تيموثي بوريس سمالو Timothy Boris Smallow )من غير 

المديرين( او السيد/ توشار برافينكومار بهاراتيا Tushar Pravinkiumar Bharatia )من غير المديرين(

وفي حالة انهاء أو انتهاء عمل اي من المفوضين في المجموعة د تظل السلطات الممنوحة لباقي المفوضين في 

المجموعة د كما هي.  ودون الخلل بما سبق, يحق للسيد/ مينا روميل اسد سلمه الحق في التعامل باسم الشركة  

أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يستلزم نشاط الستيراد التعامل معها ومنها, على سبيل المثال ل 

الحصر, الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع إداراتها المختلفة ومصلحة الجمارك المصرية 

بجميع ادارتها المختلفة وجميع المنافذ الجمركية وكافة هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة و 

الدارة المركزية لشئون الصيادلة وهيئة الدواء المصرية وجميع شركات الطيران و جميع شركات الشحن و 

وجميع شركات تداول الحاويات والهيئة القومية لسلمة الغذاء و التوكيلت الملحية ووكلء الشحن وجميع ساحات 

التخزين الخاصة والعامة )بما في ذلك إسكندرية و دخيلة وخارج الموانئ( وشركة المستودعات المصرية بجميع 

اداراتها و فروعها والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة  اللكترونية MTS النافذة الواحدة القومية للتجارة 

الخارجية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع ادارتها المختلفة وفروعها وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة لتمام عمليات الستيراد التي تقوم بها الشركة ومنها استلم وتسليم الوراق والمستندات 

والقرارات والتعهدات والتوقيع عليها و سداد الرسوم.  كما يحق لكل من السيد/ جيلبرت فرانسيسكو مورا فالس 

Hareesh  من غير المديرين( و السيد / هاريش راغافيندران(  Gilbert Francisco Mora Fallas

Raghavendran  (من غير المديرين( و السيد/ ميشال ماداري  Michal Madari  (من غير المديرين( 

Devaraj  من غير المديرين( والسيد/ ديفراج جوفينداراجان(  Attila Rendiوالسيد/ أتيل رندي

Govindarajan )من غير المديرين( والسيد/ ستيفان إيجرل   Stephan Eggerl )من غير المديرين( 

منفردين التوقيع على الشيكات بحد اقصى )1000000( مليون دولر امريكى.  وللمديرين منفردين الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر في حدود صلحياتهم
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647 - محمد طلعت محمد خليفه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5365   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-2003 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2005  بــ :  الموافقة بالجماع على 

منح الصلحيات التاليه للسيد الستاذ/ محمد طلعت محمد خليفه نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب )

ممثل عن شركة العرفه للستثمارات والستشارات ش.م.م( : له اوسع السلطات في تمثيل الشركة والتعامل باسم 

الشركة لدي جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها والتوقيع 

على كافة المعاملت المصرفية و له حق التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية و الصدار و خطابات 

الضمان وله حق شراء الصول باسم الشركة )ماكينات وآلت- وسيارات - واجهزة واثاث( بحد أقصي 2 مليون 

جنيه مصرى ل غير للصل والتوقيع على كافة العقود و عقود اليجار وعقود الفسخ الخاصة بالشركة وفروعها 

,وله حق بيع اصول الشركة في حدود 2 مليون جنيه. وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزي ومكاتب 

الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الضرائب و مأمورياتها و لجان الطعن و التصالح و 

تقديم المذكرات و تسلم صور التقارير و المناقشة فيها و قبول ما يرى قبوله و رفض ما يرى رفضه والجمارك 

وأجهزة المدن والحياء و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وصندوق تنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة 

وغرفة صناعة الملبس الجاهزة و المفروشات المنزلية و غرفة الصناعات النسيجية المصرية وهيئة الرقابة على 

الصادرات والواردات و وزارة التموين و التجارة الداخلية و كافة الوزارات و المرافق بالدولة و مرافق المياه و 

الصرف الصحى و شركات الغاز و الكهرباء وكذلك في تمثيل الشركة امام وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل 

والتوقيع على عقود العمل وتمثيل الشركة امام مصلحة التسجيل التجاري والغرف التجارية والعلمات التجارية 

وامام الشركة المصرية للتصالت والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية بكافة مكاتبها على مستوى الجمهورية 

ومصلحة الجوزات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة و مصلحة الحوال المدنية و مكاتب البريد  وله حق بيع 

الت ومعدات الشركة وبيع سيارات الشركة وفى التعامل مع نيابات المرور واستخراج الرخص والبيانات 

والمخالفات واستلمها واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية وجميع ما 

يخص تجديد جميع السيارات. و كذلك لديه حق تفويض و/أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما تقدم بموجب تفويض 

و /أو توكيل صادر منه اليه- لينصب التصديق علي التعامل امامكافة المحاكم والنيابات للسيد/ نائب رئيس مجلس 

الدارة اعمال لحكم الماده )31( من النظام الساسي للشركة

648 - نبيل يوسف نصيف العجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12588   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-02-2005 برقم ايداع   1086 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2005  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة لمده جديده

649 - سعد سمير احمد سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2005 برقم ايداع   1102 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس تعيين مجلس 

الدارة الحالى لفترة جديدة بذات الختصاصات وذات التشكيل

650 - شريف عبد المعبود اسماعيل ابو المجد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12717   

وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2005 برقم ايداع   1521 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2005  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة مع بقاء حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك كماهو دون ادنى تعديل

1206 - ماجد احمد سامى محمد شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45296   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2010 برقم ايداع   8415 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2010  بــ :  ممثل عن شركة السادس من 

اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية ) سوريل ( - الموافقة على التجديد لمجلس الدارة في الدورة القادمة للمجلس 

ليصبح كما يلي مع سريان كافة الصلحيات والتفويضات السابق صدورها من المجلس كما هي .

1207 - احمد حجازي محمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45296   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2010 برقم ايداع   8415 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2010  بــ :  - ممثل عن شركة سوديك للتنمية 

والستثمار العقارى

1208 - عمر محمود رأفت الحموى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45296   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2010 برقم ايداع   8415 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2010  بــ :  - ممثل عن شركة السادس من 

اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية ) سوريل (

1209 - حاتم رياض السيد الحلوجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    45296   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2010 برقم ايداع   8415 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2010  بــ :  
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1210 - عمر محمد عادل العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  استقالة

1211 - عادل محمد عادل العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

1212 - محمد محمد ابراهيم عاشور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  رئيسا لنادى ايزى سبورتس 

فرع طنطا بسلطات عضو منتدب

1213 - على  محمود على عبدالرحيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  لنادى ايزى سبورتس فرع 

طنطا

1214 - هانى كريم مرقص بنايوتى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    45652   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2010 برقم ايداع   10043 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2010  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة

1215 - احمد محمد محمد محمد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    45812   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2010 برقم ايداع   10676 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2010  بــ :  

651 - مختار مختار حسن جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    12807   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2005 برقم 

ايداع   1888 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  سلطات ادارة الشركة :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها بما في ذلك اجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن اغراض الشركة وكذلك فتح حسابات باسم الشركة وغلقها والتوقيع علي والسحب 

تنحصر  من تلك الحسابات واجراء التحويلت الداخلية والخارجية والتعامل مع البنوك على النحو التالي :   1-

سلطة أي من المديرين منفردا في مباشرة اعمال الشركة اليومية والدارية والتعامل باسمها و مباشرة كافة اعمال 

الشركة والتوقيع على العقود بدون حد أقصى وابرام كافة عقود الدارة والمقاولت والتأجير او الستئجار والتوقيع 

على ذلك امام الشهر العقارى المختص والتصديق على كافة العقود السابقة واثبات التاريخ وتوكيل وتفويض الغير 

يلزم للتوقيع على الشيكات واجراء التحويلت والقراض والقتراض ومنح الضمانات والكفالت  فى ذلك.   2-

المالية واصدار الوراق التجارية والسندات واصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية وحق رهن وفك 

رهن الودائع توقيع اثنين من المديرين مجتمعين ويحق لى اثنين من المديرين مجتمعين  تفويض او توكيل أي 

شخص اخر في كل او بعض ما ذكر   3- للسيد محمد سيد ابراهيم خليل  والسيد مختار مختار حسن جمعه 

مجتمعين او منفردين الحق في فتح واغلق      حسابات   الشركة واعتماد ,والغاء التوقيعات لدى البنوك.                      

4-للسيد محمد سيد ابراهيم خليل منفردا  الحق في بيع وشراء سيارات الشركة بكافة انواعها  والتوقيع على كافة 

عقود                 البيع والشراء العرفية والرسمية واصدار توكيلت للغير يبيح لهم حق التصرف فى جميع 

انواع السيارات المملوكه                  للشركة .             5- لى اثنين من المديرين مجتمعين الحق في إجراء 

التصالح والتخالص والتنازل عن كافة المنازعات القضائية والدعاوى                 المدنية والجنائية بكافة انواعها 

ودعاوى الفلس المقامه ضد الغير  ولهم الحق في  اصدار توكيل بذلك للسادة المحامين او الحق فى اصدار 

تفويض للغير في هذا الشأن                                                            6- لى اثنين من المديرين 

مجتمعين الحق فى اتخاذ اجراءات التقاضى باسم الشركة وتوكيل المحامين فى القضايا وكذلك لهم الحق فى            

استخراج الصيغ التنفيذية الخاصة بالحكام المتعلقة بالشركة وتنفيذ تلك الحكام واستلم المقابل النقدى لتلك الحكام  

المزيله بالصيغه                   التنفيذية ولهم حق التنفيذ العينى واستلم العقارات والنقود والمنقولت ايا كان 

نوعها واتخاذ اجراءات الحجز التنفيذى والتحفظى وحجز            ما للمدين لدى الغير واعطاء المخالصات 

اللزمه لذلك والتعامل مع كافة اقلم معاونى التنفيذ والتوقيع امامهم على كل ما سبق او ما يفيد الستلم واعطاء 

المخالصات وابراء الذمم ولهم الحق فى توكيل المحامين او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

652 - محمد سيد ابراهيم خليل  مدير   المقيد برقم قيد    12807   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2005 برقم 

ايداع   1888 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2005  بــ :  
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653 - فتحى صبحى كامل ابيب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7705   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2002 برقم ايداع   1172 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2005  بــ :  الموافقة على تفويض 

المهندس / فتحى صبحى كامل فى التوقيع على الشيكات منفردا مع البقاء على صلحيات الدارة والتوقيع بالسجل 

التجارى كما هى .

1236 - ابراهيم محمد على احمد طامع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47642   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2010 برقم ايداع   18413 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2010  بــ :  تجديد مجلس الدارة - تعديل 

الدارة والتوقيع عن الشركة كالتى :إعطاء حق الدارة و التوقيع عن الشركة وإدارة جميع أعمالها وإعطاء حق 

التوقيع أمام البنوك من سحب وإيداع وفتح الحسابات والئتمان و التوقيع على الشيكات وحق الرهن والقتراض 

لكل  من السيد / إبراهيم محمد على احمد طامع ) رئيس مجلس الدارة( والسيد/ رضا على عبدا سيد احمد عسكر 

) عضو مجلس الدارة المنتدب  ( مجتمعين أو منفردين . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ولهم 

حق شراء وبيع جميع المواد و المهمات و البضائع والمنقولت والعقارات والراضى والسيارات و التوقيع على 

تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق  مجتمعين او منفردين .

1237 - رضا على عبد ا سيد احمد عسكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47642   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2010 برقم ايداع   18413 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2010  بــ :  المنتدب

1238 - اميرة ابراهيم محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47642   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2010 برقم ايداع   18413 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2010  بــ :  

1248 - صافى عبد الرسول سالم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48667   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2010 برقم ايداع   22985 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2010  بــ :  استقاله

1249 - رائد تامر السيد محمد نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48667   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2010 برقم ايداع   22985 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2010  بــ :  

654 - عمرو على مبارك احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13896   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2005 برقم ايداع   5051 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2005  بــ :  - يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها على شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.ولرئيس مجلس الدارة السيد /عمرو على مبارك احمد – وللعضو المنتدب السيدة / شنتال 

جبرائيل جميل تازا مجتعمين او منفردين الحق فى  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال   والتوقيع على الشيكات     وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات  واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما  الحق  فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهما قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه  و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, اما حق بيع اصول الشركة المنقولة والسيارات واللت والمعدات 

والمكينات لرئيس مجلس الدارة السيد /عمرو على مبارك احمد منفردا وحق القتراض والرهن وبيع اصول 

الشركة الثابتة من اراضى وعقارات ومبانى فلهم الحق مجتمعين ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او 

بعض ماذكر .

655 - خالد محمود ابوطالب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14605   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2005 برقم ايداع   6672 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

الدارة لفترة جديدة مع بقاء صلحيات التوقيع المدونه بالسجل التجارى كما هى دون تعديل

656 - طارق محمود محمد ابو طالب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    14605   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2005 برقم ايداع   6672 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  

657 - شريف طارق محمود ابو طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14605   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2005 برقم ايداع   6672 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  
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658 - رافت محمود محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14799   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2005 برقم ايداع   6178 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2005  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /رافت محمود  علي منفردا واما القتراض والرهن  

والبيع فيكون بموافقة جميع الشركاء

659 - دينا مؤمن عبد العزيز عبد الصمد الجابري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    315760   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-1998 برقم ايداع   13638 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  استدراك الخطا 

المادي الذي حدث بتاريخ 8/ 9/ 2019بتاشير رقم 37144 بتعديل صفة الستاذة / دينا مؤمن عبد العزيز لتصبح 

شريكة موصية

660 - عبير ابراهيم ابو طالب السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    315760   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1998 برقم ايداع   13638 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  

661 - فتحي  طة محمود  عبد ا  القاضى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10669   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2003 برقم ايداع   7533 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2005  بــ :  

662 - اشرف عزت على اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15485   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-07-2005 برقم ايداع   9385 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2005  بــ :  وافق السادة اعضاء 

الجمعية العمومية الحاضرين بالجماع على  تعديل اختصاصات الخاصة بمجلس ادارة الشركة لتصبح علي النحو 

التالي:   لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والدارية  تم اعطاء حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة للسيد   الدكتور / اشرف عزت علي اسماعيل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الماليه 

والداريه بصفته والسيد الدكتور/ احمد  كمال عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون 

الفنية بالتوقيع نيابه عن الشركة مجتمعين او   منفردين علي كافة المحرارات الرسميه وابرام العقود وحسابات 

البنوك والشيكات وامام الشهر العقاري وبيع الصول الثابتة والسيارات وتوكيل المحامين والمحاسبين والخبراء 

المثمنين والتوقيع امام الجهات الحكومية والغير حكومية وتوكيل الغير في   بعض او كل اختصاصاتة – كذلك 

اعطاء حق الستدانه والقتراض من البنوك للسيد الدكتور / اشرف عزت علي اسماعيل بصفتة رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب للشئون الماليه والداريه والسيد الدكتور / احمد كمال عبد الحكيم سيد خضر بصفتة نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية مجتمعين او منفردين والتوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك 

والهيئات المقرضة والتوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير وان يكون له حق توكيل البنوك 

او الغير في كل او بعض ما ذكر

663 - احمد كمال عبد الحكيم سيد خضر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    15485   

وتم ايداعه بتاريخ    06-07-2005 برقم ايداع   9385 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2005  بــ :  للشئون 

الفنية

664 - احمد كمال سليم محمد زعبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15485   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2005 برقم ايداع   9385 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2005  بــ :  

665 - هدى احمد سالم احمد عبدالوارث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثلة للشركة القابضة 

للستثمارات المالية ايه ايه دبليو

666 - اشرف محمد خليل عبد الخالق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  استقالة

667 - حكمت احمد مصطفى عبدالوارث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  
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668 - احمد سالم احمد مصطفى محمد عبدالوارث  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  تعديل صلحيات السيد 

رئيس مجلس الدارة .  يحق للسيد رئيس مجلس الدارة التوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة امام البنوك وأمام 

الغير والتوقيع نيابة عنها وإجراء الرهون العقارية والتجارية وإبرام جميع العقود والتعاقدات مع الغير والتوقيع 

على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وله حق شراء وبيع لجميع الصول 

الثابتة والمنقولة للشركة وشراء وبيع سيارات الشركة والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والتوقيع عن الشركة 

امام الجهات الخرى وعلى حسابات الشركة لدى البنوك من شيكات وكافة المعاملت البنكية الخرى ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين. كما لرئيس مجلس إدارة الشركة منفردا حق تعيين مديرين لفروع الشركة في جمهورية مصر العربية أو 

في الخارج بموافقة مجلس الدارة كما له الحق منفردا في تمثيل فروع الشركة خارج جمهورية مصر العربية أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الخارج وإبرام التفاقيات والتعاقدات وفتح حسابات لدي البنوك 

والمصارف باسم الفرع في الخارج والتعامل عليها سحبا وإيداعا والتوقيع علي الشيكات باسم الفرع والتوقيع علي 

عقود شراء وبيع جميع الصول المنقولة والغير منقولة في الخارج باسم الفرع كما له حق التوقيع علي عقود العمل 

للعاملين بفروع الشركة في الخارج. كما يحق لرئيس مجلس الدارة التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشتراك 

في تأسيس الشركات وتعديل عقودها سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها.   كما يحق لرئيس مجلس 

الدارة التوقيع على عقود الشركات  التجارية بكافة أشكالها و أنواعها ونظمها و لوائحها وعقود تأسيسها وعقود 

لحقاتها وقيدها ونشرها وإدخال آيه تعديلت قد تطرأ عليها وله الحق فى التوقيع على دمج  تعديلتها وتعديل مش

الشركات وتعديلها وتحويل شكلها القانوني وتغيير اسمها ونوعها والكيان القانونى الخاص بها والتخارج منها 

وفسخها, والتوقيع علي ايه مستندات أخري, كما له الحق في التوقيع علي قرارات الشركاء.

669 - محمد احمد سالم احمد عبد الوارث  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  

670 - محمد عبدالحميد محمد عبدالسميع الدجوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7905   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2001 برقم ايداع   6519 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  

671 - ماهر  مصطفى  عبدا ابو غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    293238   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-12-1995 برقم ايداع   19911 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2005  بــ :  - البقاء على 

الصلحيات القائمة لمجلس الدارة بالضافة إلى منح  السيد / ماهر مصطفى عبد ا ابو غالى رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب  وكذا السيد/ المهندس محمد ماهر مصطفى ابو غالى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة على العقود لصالح النفس والغير وذلك بعد موافقة الجمعية 

العامة والتوقيع امام كافة البنوك والمصارف والبيع والشراء للعقارات والراضي والسيارات والمنقولت ولرئيس 

مجلس الدارة حق تمثيل الشركة في القضايا )الصلح – البراء – التنازل – القرار – ترك الخصومة( والتوقيع 

علي عقود الرهن والقتراض وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلتها والتخارج منها ولهم الحق في 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض من هذه الختصاصات.

672 - محمد على محمود ضرار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15699   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2005 برقم ايداع   10395 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2005  بــ :  للسيد /محمد على محمود 

ضرار رئيس مجلس الدارة منفرد الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار  خطابات وشهادات الضمان وله 

الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم   واجورهم وله كافة ابرام العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل   وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر 

فى حالة القرض أو الرهن او البيع يستلزم بالضافة لتوقيع السيد/محمد على محمود ضرار توقيع السيدة/باسنت 

محمد توفيق عبد اللطيف مجتمعين.

673 - محمد محمد عبدالتواب عبدالرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15699   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2005 برقم ايداع   10395 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2005  بــ :  

674 - راندا محمد توفيق عبد اللطيف نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15699   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2005 برقم ايداع   10395 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2005  بــ :  
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675 - باسنت محمد توفيق عبد اللطيف نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15699   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2005 برقم ايداع   10395 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2005  بــ :  

1253 - هشام محمد عبد المنعم محمد احمد الغباتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48333   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-10-2010 برقم ايداع   21606 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2010  بــ :  

1254 - هشام صلح الدين عبد العزيز فريد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48892   

وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2010 برقم ايداع   23943 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2010  بــ :  تجديد مدة 

المجلس

1255 - عبد ا محمد عبده عبد ا يمانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48973   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2010 برقم ايداع   24249 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة دله البركة 

القابضة

676 - عمر محمد محمد أبومعليش  مدير   المقيد برقم قيد    5794   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2004 برقم 

ايداع   1602 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2005  بــ :  1( يمثل المدير الشركة فى علقاتها مع الغيروله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات ... إلخ . 2( أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك 

والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى فل 

يجوز إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال ) أو بناء على قرار 

إجماعى من الشركاء ( ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفة 

التى يتعامل بها . ج( يحق للسيد/ عمر محمد محمد أبو معيلش–التعامل والتوقيع أمام البنوك والقتراض منها وفتح 

الحسابات والعتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات بإسم الشركة وإبرام العقود والرهن والقرض والتسهيلت 

الئتمانية. د( ويمثل السيد / عمر محمد محمد أبو معيلش الشركة أمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وله فى ذلك أوسع السلطات وكافــــة الختصاصات والصلحيات المخولة له من قبل القانون ـ والنظام 

الساسي للشركة , وله الحق فى التوقيع على كافة أنواع العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعقود 

الشراء وعقود البيع البتدائية والنهائية وله الحـــــق فى البيع للنفس أو للغير للصول والموجودات الخاصة 

وممتلكتاها العقارية والراضى  والسيارات واللت والمعدات والمنقولت بالشركة سواء كانت ثابتة أو منقولــــة, 

وله الحق فى التنازل عن العلمات التجارية والسم التجارى, وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التجارية 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في الشراء والقتراض بطريق العتمادات أو القروض 

غير المفتوح عنها إعتمادات بالبنوك وكذا العتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة التسهيلت المصرفية 

والرهن للنفس أو للغير والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها والضمانات بكافة أنواعها وحوالة الحق في الشيكات 

أمام كافة البنوك بالداخل أو الخارج والسحب واليداع , وله الحق في التوقيع وتمثيل الشركة والتعامل بإسمها أمام 

كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه والهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه الجديده والجهزة التابعه لها ووزارة العدل والشهر العقاري والتوثيق 

والتسجيل التجاري والعلمات التجاريه ومصلحة الضرائب ومأمورياتهـا المختلفـة والهيئة العـامة للرقابة المالية 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة والغرف التجارية والقوى العاملة ومكاتبها وإدارات المرور 

والنيابات على مستوى الجمهوريـة ووزارة الزراعه والهيئات التـابعة لها ومديرياتها ووزارة الكهرباءوالهيئات 

التابعة لها ومصلحة الجمارك وشركات التأمين ووزارة السياحـة والهيئات التـابعة لها بصفـة خـاصـة ولمباشرة 

هذه الختصـاصات لهم في سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل بأسم الشركة والتوقيع على كافة العقود والوراق 

والمستندات الخاصـة بالختصاصـات سالفـة الذكـر أمـام الجهـات الحكوميـة وغير الحكومية المختلفة وتسليم 

واستلم كافة العقود والوراق والمستندات من  كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ـ وله الحق في 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

677 - موريسو بر نابا  MAURIZIO BARNABA  مدير عام   المقيد برقم قيد    16264   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2005 برقم ايداع   13091 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2005  بــ :  
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678 - احمد كامل موسي عويس  مدير   المقيد برقم قيد    16264   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2005 برقم 

ايداع   13091 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2005  بــ :  استقالة

1258 - محى الدين صالح عبد ا كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48973   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2010 برقم ايداع   24249 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة دله البركة 

القابضة

1297 - ماهر محمود طرفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-09 

برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  

1298 - عمر محمد طرفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  

1299 - جامشيد  جاهنجير  خان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50122   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2011 برقم ايداع   1107 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  شركه لفارج ريدي مكس ش.م.

م - ممثل لشركه لفارج بيلديج ماتريلز هولدنج ايجيبت ش.م.م - بدل من السيد / سولومون بومجاررتنر - كما 

وافق المجلس بالجماع علي ان يحل السيد / جامشيد جاهنجير خان - بصفته رئيس مجلس الداره - محل السيد / 

سولومون بومجاررتنر في كافه السلطات والصلحيات والختصاصات الممنوحه له والمذكوره في السجل 

التجاري

679 - ادهم عبد المنعم عبد الرحيم ابراهيم دهينة  مدير   المقيد برقم قيد    16264   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2005 برقم ايداع   13091 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2005  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة  - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما مجتمعين او منفردين حق توكيل الغير في كل او بعض 

ماذكر - وللسيد المدير العام / موريسو برنابا –MAURIZIO BARNABA ـــــ منفردا التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات  

الضمان وحق الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع  لأصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

680 - رامى  محمود احمد على الزينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16355   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2005 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2005  بــ :  

681 - احمد ثروت ابراهيم على النادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    160775   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2004 برقم ايداع   8329 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2005  بــ :  خروج

682 - ماجد جمال جاد الرب اندراوس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160775   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2004 برقم ايداع   8329 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2005  بــ :  خروج

683 - ماهر جرجس هرمينا خزيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160775   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2004 برقم ايداع   8329 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2005  بــ :  خروج عدد 2 شريك موصى 

يكون حق الدراة و التوقيع للشريك المتضامن منفردا السيد /  ماهر جرجس هرمينا خزيم ولة كافة السلطات في 

تحقيق كافة اغراض الشركة , و حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف بإسم الشركة من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و الحق في التوقيع علي عقود الشراء باسم الشركة و لصالحها للنفس او للغير و ابرام كافة 

العقود و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر .
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684 - ايمن خليل العباسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2005 برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  وافقت الجمعية العامة العادية 

للشركة بالجماع على تعديل سلطات وصلحيات توقيع السادة أعضاء مجلس الدارة والمفوضين بالتوقيع عن 

الشركة على النحو التالي : الفئة الولى: 1- السيد/ أيمن خليل العباسي 2- السيد/ ألستير وايت 3- السيد/ انتونى 

فرانسيس سميث 4- السيد/ أكرم ابراهيم فاروق حبيشه -- الفئة الثانية: 1- غادة محمد ابراهيم فؤاد حسين 2- 

مصطفى السعيد محمد داود وتكون سلطات التوقيع على الرهون والشكيات وفتح الحسابات وغلقها والسحب 

واليداع وعقود الئتمان والقروض بدون حد أقصى وفتح العتمادات وإصدار خطابات الضمان على النحو التالى 

: أى شخصين من الفئة الولى مجتمعين أو أى شخص من الفئة الثانية مجتمعا  مع أى شخص من الفئة الولى 

وتكون سلطات التوقيع على الرهون والشكيات وفتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع وعقود الئتمان 

والقروض بدون حد أقصى وفتح العتمادات وإصدار خطابات الضمان على النحو التالى: أى شخصين من الفئة 

الولى مجتمعين أو أى شخص من الفئة الثانية مجتمعا  مع أى شخص من الفئة الولى وتكون سلطات التوقيع نيابة 

عن الشركة بشكل عام أمام كافة الجهات الكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود شراء وبيع وإيجار العقارات 

والسيارات والمنقولت وعقود المحل والعمل وكذا التوقيع على العقود والمستندات والمحررات الخرى المتعلقة 

بنشاط الشركة لى اثنين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين ولهما الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض مما 

سبق - كما يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا  حق إصدار وإلغاء التوكيلت الصادرة من الشركة أو تفويض أو 

توكيل الغير فى ذلك

685 - اندرو فيجهام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    2005-10-30 

برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  استقالة

686 - الستير وايت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    2005-10-30 

برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  ممثل  عن شركة أدخنة النخلة ش.م.م

687 - غادة محمد إبراهيم فؤاد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2005 برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  بدل من السيد / اندرو بنجهام

688 - أكرم ابراهيم  فاروق حبيشة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2005 برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة نفتكس 

وورلدii   بى فى بدل من السيد / مجد  عبده

689 - أحمد سيد ابراهيم محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2005 برقم ايداع   15119 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة نفتكس 

وورلدii   بى فى بدل من السيد / تيفون اونلو

694 - فتحى محمد ابو الحسب برانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16703   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  اعاده تشكيل 

مجلس الدارة ووضع اختصاصات لة كالتالى - توقيع اول  ا/ فتحى محمد ابوالحسب برانى- توقيع ثاني   م/ 

حسام ابوالقاسم احمد محمود   أو م/السيد محمود السيد الشطلوى - أول : ان يكون فتحى محمد ابوالحسب برانى 

مجتمعا مع  حسام ابوالقاسم احمد محمود أو مجتمعا مع السيد محمود السيد الشطلوى حق التوقيع على جميع 

معاملت الشركة امام جميع البنوك وفتح واقفال حسابات باسم الشركة واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات- 

ثانيا : يكون للول فتحى محمد ابوالحسب برانى مجتمعا مع الثاني حسام ابوالقاسم احمد محمود  حق التوقيع على 

جميع معاملت البنكية والخاصة بفتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان بـأسم الشركة والحصول على 

التسهيلت الئتمانيه باسم الشركة كما لهما حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الشهر العقاري- ثالثا : يكون للول 

فتحى محمد ابوالحسب برانى مجتمعا مع الثاني حسام ابوالقاسم احمد محمود حق التوقيع امام الشهر العقاري على 

عقود البيع العقاري والشراء العقاري للصول العقاريه الثابته بعد موفقه الجمعيه العموميه- رابعا: يكون للول 

فتحى محمد ابوالحسب برانى مجتمعا مع الثاني حسام ابوالقاسم احمد محمود حق التوقيع نيابة عن في مبيعات 

السيارات امام الشهر العقاري وابرام عقود اليجار من الغير والتوقيع امام الجهات الحكوميه او غير الحكومية 

المعنية بالتعامل مع الشركة

695 - مصطفى عبد القادر احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  
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696 - يحيى ابراهيم سعد احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

697 - محفوظ متي نصرا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2929   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2000 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2005  بــ :  الموافقه بالجماع من الساده 

المساهمين الحضور علي تفويض مجلس الدراه في ابرام عقود معاوضه خلل السنه الماليه المنتهيه في 2021 

علي ان يتم عرضها علي اول جمعيه عموميه للتصديق عليها - الموافقه بالجماع من الساده المساهمين الحضور 

علي الترخيص لعضاء مجلس الداره كل علي حدة في القيام بالمشاركه في تأسيس شركات او تولي عضويه 

مجلس ادارتها يكون من بين اغراضها أحد فروع انشطه الشركه لحسابهم الشخصي ..كما صدقت الجمعيه العامه 

بالجماع من الحضور بالموافقه علي تفويض السيد / رفيق محفوظ متي نصر ا –نائب رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود التأسيس وتعديل الشركات والتوقيع علي كافه أنواع العقود والتوقيع أمام 

مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وأمام الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره 

والسجل التجاري وكافه الجهات الرسميه والغير الرسميه وأتخاذ مايلزم حيال ذلك .. وله الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر   الموافقه بالجماع من الساده المساهمين الحضور علي قيام الشركه 

بالشتراك في تأسيس شركات جديدة تزاول نفس نشاط الشركه في الوقت الراهن .

698 - يوسف سامى السعيد نجا الدرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16895   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2005 برقم ايداع   16208 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  

699 - سامى السعيد نجا الدرس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16895   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2005 برقم ايداع   16208 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمده ثلث سنوات - مع مراعاه توفيق اوضاع الشركة لتنفيذ قانون الستيراد

700 - ثريا محمد عبد الحليم فرح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16895   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2005 برقم ايداع   16208 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  استقاله

701 - معتز  محمد خليل  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16895   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2005 برقم ايداع   16208 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  

702 - احمد  سالم محمد  حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16962   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-30 

برقم ايداع   16586 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2005  بــ :  - الشركة الكائن 29 شارع الفلح - لبنان - 

المهندسين - الجيزة  . بدل من السيد / محمد سلمة جودة الشاعر

703 - سعود خالد عبد ا على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

704 - فهد عبد ا على السهو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

705 - حمد عبد ا على حمود الهو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

706 - فيصل عبد ا على حمود السهو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

707 - وليد خالد عبد ا على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

708 - خالد عبد ا على السهو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17815   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2006 برقم ايداع   2180 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2006  بــ :  

709 - ياسر محمد حسني السحار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17637   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2006 برقم ايداع   1452 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2006  بــ :  

710 - صفوت حنا اسكندر حنا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    17637   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-02-2006 برقم ايداع   1452 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2006  بــ :  

779 - ثيري بول ميشيل ماري سيمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20051   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2006 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن 

مجموعة كريدى أجريكول سى اى بى  فرنسا
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711 - سامح ميلد فهمى ميخائيل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17637   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2006 برقم ايداع   1452 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2006  بــ :  اما حق الداره و التوقيع لرئيس 

مجلس الدارة الستاذ/سامح ميلد فهمى ونائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الستاذ / صفوت حنا 

اسكندر حنا لهما حق الداره و التوقيع عن الشركه مجتمعين و لهما كافة الصلحيات المخولة لهما من القانون 

ولهما حق التوقيع امام كافة الهيئات و الفراد بكاقة النواحي الفنيه و الداريه من تعيين موظفين وتحديد مرتباتهم و 

توقيع الجزاءات عليهم وعلى عقود العمل و ادخال التعديلت الفنيه التي تتطلبها مصلحة العمل ولهما حق التوقيع 

علي العقود امام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك و الغلق و السحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و كافة 

العمال المصرفية وتمثيل الشركه امام وزارة السياحة و الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفه التجارية و 

هيئة التأمينات الجتماعية و مصلحه الضرائب و مصلحه الجمارك و ادارة المرور و كافة الجهات الحكومية و 

الغير حكومية و لهما حق شراء الصول نقدا و بالجل و التوقيع على عقودها ولهما ايضا حق القتراض و الرهن 

بضمان ممتلكات الشركه وبيع اصول الشركه و عقارتها وكذا الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن 

لصالح البنوك مجتمعين.  ولهما ايضا حق توكيل النفس او الغير فى كل او بعض منا ذكر

712 - كارول سامح ميلد فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17637   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2006 برقم ايداع   1452 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2006  بــ :  

713 - صفاء لويس رزق برسوم  مدير   المقيد برقم قيد    17675   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2006 برقم 

ايداع   1587 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2006  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك/الول والثانى مجتمعين )صفاء لويس رزق برسوم واحمد ثروت احمد الشيخ( ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق التوقيع على عقود الشراء لصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها

714 - وهيب فوزى فهمى برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17872   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2006 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة الجونة للخدمات

715 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17872   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2006 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر  .

716 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17872   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2006 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2006  بــ :  استقاله الستاذ / طارق احمد 

محمود كامل  رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة الجونة للخدمات وقبول تعيين الستاذ / محمد عادل محمد عبد 

الوهاب محمد عامر- رئيس مجلس إدارة بدل منه

717 - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17872   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-02-2006 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2006  بــ :  ممثل عن شركه 

الجونه للخدمات ---- لموافقة علي أن تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح الحسابات والسحب واليداع 

والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في التعامل علي الخدمات المصرفية اللكترونية بدون حد اقصي او  أي 

إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك كالتي مع الغاء كافة التوقيعات السابقة للبنوك: -  المجموعة )أ(                                                              

المجموعة )ب(     طارق أحمد محمود كامل أحمد لبيب                                        أشرف سور نسيم 

عازر    محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر                               محمد فؤاد علي السيد جمعة                               

نقول ادد وائيل خير                                                      سعيد نبيه ابراهيم      محمد السعيد عبد الغني 

امام عاشور                                   خالد مصطفي محمود محمد عثمان  توماس ميخائيل عازر قلدة                                              

محمد حسن سعد إبراهيم             علي أن تكون جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد السادة المجموعة )أ( مع أحد 

السادة المجموعة )ب( مجتمعين ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

718 - احمد سامح محمد البندارى عثمان الدمياطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17893   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-02-2006 برقم ايداع   2484 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2006  بــ :  تم تجديد مجلس الدارة 

الحالي لمده مماثلة

719 - محمد السعيد عبد الغنى امام عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17902   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2517 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  
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720 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17902   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2517 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  ممثل شركة اوراسكوم للتنمية 

مصر

721 - خديجه احمد احمد كامل يس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17902   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2517 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  ممثل شركة اوراسكوم للتنمية 

مصر

722 - تايا سميح انسي نجيب ساويرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17902   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2517 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  

1301 - خالد امين رفعت  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    50459   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2011 برقم ايداع   2421 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2011  بــ :  استقاله

1302 - خليفه ابراهيم على ابراهيم الصوله  مدير   المقيد برقم قيد    50676   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2011 برقم ايداع   3437 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2011  بــ :  استقالة

1364 - كارمن كيلرCarmen Keller  مدير   المقيد برقم قيد    53701   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2011 برقم ايداع   16181 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  

1368 - شريف محمد عبدالمعطي عفيفي عبدالمعطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  ومنحه كافة 

الصلحيات

1369 - خالد يوسف حلمى محمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  بدون صلحيات

723 - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17902   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2006 برقم ايداع   2517 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  ممثل شركة اوراسكوم 

للتنمية مصر------ لموافقة على اعتماد كافة التعديلت والتغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الدارة وذلك 

بتعيين الستاذ/ محمد عادل عبدالوهاب محمد عامر كرئيس لمجلس الدارة ممثل  لشركة اوراسكوم للتنمية مصر 

بدل  من الستاذ / طارق احمد محمود كامل أحمد لبيب وقبول استقالة الستاذة/ نرمين الفريد عياد فلتس وتعين 

الستاذ/ محمد السعيد عبد الغني امام عاشور بدل منها وتجديد مدة المجلس وذلك على النحو التالي: -  الستاذ/ 

محمد عادل عبد الوهاب محمد عامر      رئيس مجلس الدارة     ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية مصر.  

الستاذ/ أشرف سور نسيم عازر               عضو مجلس الدارة     ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية 

مصر.  الستاذة/ خديجة أحمد أحمد كامل يس           عضو مجلس الدارة     ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية 

مصر.  الستاذة/ تايا سميح انسي نجيب ساويرس                 عضو مجلس الدارة.       الستاذة/ محمد السعيد 

عبد الغني امام عاشور             عضو مجلس الدارة.     الموافقة على إعتماد التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح 

الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في الستخدام والتعامل علي الخدمات 

المصرفية اللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي:  المجموعة )أ(  طارق 

أحمد محمود كامل أحمد لبيب - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر- مها عزمي شنودة واصف - محمد 

السعيد عبد الغني امام عاشور - نقول ادد وائيل خير  المجموعة )ب( أشرف سور نسيم عازر- محمد فؤاد علي 

السيد جمعة - سعيد نبيه إبراهيم السيد  - رشا منير فايز حنا ا - محمد حسن سعد إبراهيم .  على أن تكون جميع 

التوقيعات موقعة بأحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين.   مع إلغاء كافة التوقيعات 

السابقة للشركة بالبنوك.

724 - احمد على عبد القادر امين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    17910   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-02-2006 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  

725 - ماجده جابر امين حامد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17910   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-27 

برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  

726 - سيف الدين علي عبد القادر امين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17910   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  

727 - وفاء عبد القادر امين حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17910   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  
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728 - علي عبد القادر امين حامد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    17910   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  خروج للوفاه

729 - مصطفي عبد القادر امين حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17910   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2006 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2006  بــ :  الموافقة بالجماع علي تجديد مده 

مجلس الدارة - يمثل رئيس مجلس الدارة السيد /مصطفى عبدالقادر امين حامد منفردا امام القضاء , ويملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركه  وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركه منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الداره  السيد/ مصطفي عبد القادر امين حامد , والسيد/ احمد علي 

عبد القادر امين حامد نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب , والسيده/ ماجده جابر امين حامد  العضو 

المنتدب , والسيد/ سيف الدين علي عبد القادر امين  العضو المنتدب, منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل باسم  

الشركه  وضمن اغراضها امام  جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات 

البنكيه واغلقها وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل  ذلك  باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشركه مع الغير ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ لصالح الشركه ولها حق التوقيع 

علي عقود الشركه مع الغير ولها حق ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت  الشركه 

بالنقد او بالجل.  ــ ولرئيس مجلس الداره او نائب رئيس مجلس الداره او اي من العضاء المنتدبين  مجتمعين 

او منفردين  حق استصدار خطابات وشهادات الضمان  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وتوقيع وتحويل وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  ــ اما بخصوص حق 

القتراض والرهن والتوقيع  علي عقود البيع والشراء للنفس او الغير لجميع ممتلكات الشركه واصولها وجميع 

العقارات والراضي والسيارات والمنقولت المملوكه للشركه ولصالحها وكذلك حق التوقيع علي كافه العقود 

البتدائيه والنهائيه امام الشهر العقاري وكافه الجهات المختصه لنائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  السيد 

/ احمد علي عبد القادر امين  او السيده/ ماجده جابر امين حامد  العضو المنتدب )منفردين او مجتمعين( كما لهما 

حق توكيل النفس او الغير فى كل او بعض ما سبق

736 - حسام الدين مصطفى  موسى  مدير عام   المقيد برقم قيد    18360   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2006 برقم ايداع   4559 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2006  بــ :  يمثل المدير العام الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ حسام الدين مصطفي موسي )مدير عام الشركة( الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء باسم ولصالح الشركة 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات التجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وللسيد / حسام الدين مصطفي موسي )مدير عام الشركة( الحق في تأسيس 

الشركات بكافة أنواعها والمساهمة في رأسمالها باسم الشركة وله حق اصدار التوكيلت الرسمية الخاصة بهذا 

الشأن.   وللسيد/حسام الدين مصطفي موسي )منفردا( حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وبيع أي أصل من 

أصول الشركة وممتلكاتها باسم ولصالح الشركة وكفاله الغير وللسيد/ حسام الدين مصطفي موسي )مجتمعا( مع أيا 

من السيد/ مصطفي رفعت محمد زكي أو السيد/ عمرو احمد محمد حسن اوالسيد/ احمد محمد احمد السيد بليطي 

اوالسيد / محمد خيري عبد ا رجب البهيدي حق التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها.    وللمديرين)منفردين(حق تمثيل الشركة أمام القضاء.  وللمديرين 

)مجتمعين أو منفردين( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من صلحيتهم.

737 - احمد محمد احمد السيد بليطى  مدير   المقيد برقم قيد    18360   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-05 

برقم ايداع   4559 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2006  بــ :  

738 - هانى سليمان زكى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18369   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2006 برقم ايداع   4585 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2006  بــ :  منتدب

Page 982 of 1587 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

739 - هاني عزيز عازر معوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18369   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-04-2006 برقم ايداع   4585 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2006  بــ :  تمت الموافقه 

بالجتماع مجلس الدارة على ان يكون السيد / هانى عزيز عازر رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب رقم 

قومى 26411100104391 له حق التوقيع عن الشركة منفردا فى جميع معاملتها مع الغير و له حق توكيل 

الغير كما انه له الحق فى تمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكومية و الرسمية و غير الحكومية و الهيئات و 

الشركات و غيرها و البنوك و له حق القتراض و الرهن و الستدانه بأسم الشركة من البنوك المصرية و الجنبية 

او المشتركة او من الفراد بالشروط و الكيفية التى يراها و له فى سبيل ذلك اعطاء كافه الضمانات او التأمينات و 

له حق او الرهن لكافه ممتلكات الشركة سواء العقارية او المنقوله و على وجه العموم له كافه السلطات لتحقيق 

اغراض الشركة كما انه من المتفق عليه انه يجوز له توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

740 - ابوبكر حسين كفافى حسن كفافى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18369   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2006 برقم ايداع   4585 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2006  بــ :  

741 - عمرو محمد عبد الحليم عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18437   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2006 برقم ايداع   4897 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2006  بــ :  وافق مجلس الدارة على تفويض 

الستاذ / عمرو محمد عبدالحليم عبدالرحمن _ رئيس مجلس الدارة _ فى التوقيع على العقود والصفقات والتوقيع 

على عقود الشراء والصفقات بالنقد أو  بالجل وشراء المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول الثابتة _ 

كما له حق التوقيع على عقود البيع والشراء امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية  وأمام الشهر العقارى 

وتوثيق شهادات الخبرة مع مصلحة الشهر العقارى وبصفة عامة له حق التعامل مع مصلحة الشهر العقارى في كل 

ما يخص الشركة

742 - ياسر محمد ثابت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18459   وتم ايداعه بتاريخ    16-04-2006 برقم 

ايداع   5002 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2006  بــ :  

1370 - ماجد على اسماعيل يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  بدون صلحيات

1371 - محمد عبد الرازق محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  بدون صلحيات

1372 - مني نجيب رشدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13376   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1996 برقم ايداع   2417 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2011  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة مدة 

قانونية اخرى مماثلة

1373 - شرف محمود محمد فتحى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    39927   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2009 برقم ايداع   14271 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2011  بــ :  استقالة

1374 - محمد السيد محمود عبد الحميد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    39927   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2009 برقم ايداع   14271 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2011  بــ :  

1401 - جيمى  روبرت هولينز  ’’’’’’’’’  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54588   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2011 برقم ايداع   20043 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2011  بــ :  ممثل  عن شركة هاي تك 

ايجيبت يو اس ايه ال ال سي Hytech Egypt USA LLC بدل من السيد / سليمان مارشيال ليونارد .

1402 - احمد عبد الرحمن جلل الدين عبد اللطيف عفيفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54666   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2011 برقم ايداع   20333 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2011  بــ :  

1403 - ابراهيم يحيى على نافع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54666   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2011 برقم ايداع   20333 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2011  بــ :  
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743 - براب هاكر جاين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30178   وتم ايداعه بتاريخ    1997-03-13 

برقم ايداع   1232 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2006  بــ :  - وقد قرروا الغاء القرارات السابقة والصادرة 

بخصوص الحساب البنكي رقم 0101335003 بالجنيه المصري وحساب رقم 010335003 بالدولر المريكي 

لدي سيتي بنك في القاهرة على أن يتم التعامل عليه من قبل الشخاص التاليين والمشار إليهم فيما يلي "المفوضين 

بالتوقيع" نيابة عن الشركة على النحو التالي: 1. السيد/ براب هاكر جاين, والسيد/ رادها رامان أرجوال, والسيد/ 

مناب جوش والسيد/ يوجيش أناند, ولي اثنان منهما مجتمعين الحق في السحب بحد أقصى ل يتجاوز عشرة 

مليين جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما يعادله بالدولر. 2. السيد/ يحيي أحمد عبد الحافظ والسيد/ محمد 

صلح الدين سعد موافى ولهم الحق في السحب مجتمعين بحد أقصى ل يتجاوز خمسة مليين جنيه مصري في 

العملية الواحدة أو ما يعادله بالدولر.3. السيد/ محمد صلح الدين سعد موافى والسيد/ عبد اللطيف محمد ولهم 

الحق في السحب مجتمعين بحد أقصى ل يتجاوز خمسة مليين جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما يعادله 

بالدولر. 4. السيد/ يحيي أحمد عبد الحافظ والسيد/ عبد اللطيف محمد ولهم الحق مجتمعين في السحب بحد أقصى 

ل يتجاوز خمسة مليين جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما يعادله بالدولر.5. السيد/ محمد صلح الدين محمد 

سعد موافى, وله الحق منفردا في السحب بحد أقصى ل يتجاوز مليوني جنيه مصريفي العملية الواحدة أو ما يعادله 

بالدولر. 1. السيد/ محمد صلح الدين محمد سعد موافى, السيد/ يحيي أحمد عبد الحافظ والسيد/ عبد اللطيف 

محمد, لي اثنان منهما مجتمعين السحب بحد أقصى ل يتجاوز 4 مليين وخمسمائة ألف جنيه مصري في العملية 

الواحدة أو ما يعادله بالدولر. 1. السيد/ براب هاكر جاين, السيد/ رادها رامان أرجوال, السيد/ مناب جوش 

والسيد/ يوجيش أناند, لي اثنان منهما مجتمعين الحق في السحب بحد أقصى ل يتجاوز مليون جنيه مصري في 

العملية الواحدة أو ما يعادله بالدولر. 2. السيد/ يحيى أحمد عبد الحافظ والسيد/ محمد صلح الدين محمد سعد 

موافى, ولهم الحق مجتمعين في السحب بحد أقصى ل يتجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري في العملية 

الواحدة أو ما يعادله بالدولر.3. السيد / محمد صلح الدين محمد سعد موافى والسيد / عبد اللطيف محمد لهم 

الحق مجتمعين في السحب بحد أقصى ل يتجاوز خمسمائة ألف جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما يعادله 

بالدولر. 4. السيد/ يحيي احمد عبد الحافظ والسيد/ عبد اللطيف محمد, لهم الحق مجتمعين في السحب بحد أقصى 

ل يتجاوز ثلثمائة ألف جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما يعادله بالدولر. 5. السيد/ محمد صلح الدين محمد 

سعد موافى, ولع الحق منفردا في السحب بحدأقصى ل يتجاوز ثلثمائة ألف جنيه مصري في العملية الواحدة أو ما 

يعادله بالدولر- الموافقة على منح السيد/ محمد صلح الدين محمد سعد, بصفته عضو مجلس إدارة من ذوي 

الخبرة لشركة بيدليت للصناعات مصر )ش.م.م( حق تمثيل الشركة في التعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة ومصلحة السجللتجاري وفي التأشير والتجديد للسجل التجاري كما له الحق في تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

744 - إبراهيم السيد عبد الحميد عبده اللفي  مدير   المقيد برقم قيد    18798   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2006 برقم ايداع   6473 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2006  بــ :  الموافقة على تعديل سلطات 

التوقيع باضافة التى اسمائهم الى المفوضين بالتوقيع عن شركة جونسون واكس التجارية . القروض والرهن من 

البنوك باسم ولحساب الشركة ومعدل الفائدة والعمولت _ عمرو محسن عبد الرشيد بطاقة رقم قومى 

USHA RANI ARORA   _ 27701090100033   جواز سفر 510280770  توقيع مشترك بين 

الطرفين

745 - فهد جمعه عبد الله حسين  مدير   المقيد برقم قيد    18859   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2006 برقم 

ايداع   6803 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2006  بــ :  مسئول

746 - ممدوح محفوظ السيد على  مدير   المقيد برقم قيد    18943   وتم ايداعه بتاريخ    24-05-2006 برقم 

ايداع   7178 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2006  بــ :  ممثل عن شركة انترفيت ايجيبت لصحة الحيوان

747 - هنرييت جيان فان ريسن  مدير   المقيد برقم قيد    18943   وتم ايداعه بتاريخ    24-05-2006 برقم 

ايداع   7178 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2006  بــ :  

1463 - ايناس محمد سامى عمر اللفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58548   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   10844 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  

1464 - رانيا هاني بهجت احمد البنداري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58548   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   10844 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  
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1553 - فريدريك بيلوي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  ممثل عن شركة أي.دي.اف.ار 

.EDF Renouvelables International رينوفيلبل انترناسيونال

1554 - ستيفان دي برويين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  ممثل عن شركة أي.دي.اف.ار 

.EDF Renouvelables International رينوفيلبل انترناسيونال

1555 - بشار محمد ديب علبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63058   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2012 برقم ايداع   27907 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2012  بــ :  - تجديد مده مجلس اداره 

الشركة لمدة قانونية جديدة بذات التشكيل وصلحيات التوقيع الممنوحه له .

1556 - عمر حسين فايق صبور  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    60377   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2013  بــ :  استقالة

1557 - محمد ابراهيم محمد يونس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    60377   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2012 برقم ايداع   18173 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2013  بــ :  استقالة

748 - سحر مصطفى على الزهرى  مدير   المقيد برقم قيد    18943   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-24 

برقم ايداع   7178 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2006  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل 

الشركة في معاملتها أي اثنين من مديري الشركة ولي منهما أوسع السلطات في تمثيل الشركة بما في ذلك تعيين 

وفصل الوكلء والموظفين وتحديد مرتباتهم وحوافزهم وإدارة وتمثيل الشركة أمام الغير وجميع الهيئات الحكومية 

وغير الحكومية بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, الهيئة العامة للستثمار, والمناطق الحرة ومصلحة 

الشركات والسجل التجاري والمرور والشهر العقاري ومصلحة الضرائب والوزارات والهيئات ومكاتب العمل 

وهيئة التأمينات الجتماعية. كما يكون لي اثنين مجتمعين من مديري الشركة تظهير الشيكات والسماح 

بالتحويلت البنكية واليداعات والسحب وصرف الشيكات وفتح وغلق حسابات البنوك واستلم ودفع أي مبالغ 

والدخول في جميع المعاملت التجارية والتعاقدات باسم الشركة وعنها, وتوقيع العقود وبيع وشراء العقارات 

المملوكة للشركة وإبرام عقود إيجار ورهن وقروض باسم الشركة عنها ولهم توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذشكر. وللمديرين السيد/ ممدوح محفوظ السيد علي والسيدة/ سحر مصطفى علي الزهري, مجتمعين الحق 

في التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف.

749 - المين عبدالسميع احمد المصرى  مصفى   المقيد برقم قيد    19007   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2006 برقم ايداع   7517 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2006  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد / المين عبد السميع احمد المصري - مصفيا لها وتكون فتره التصفيه خلل عام ميلدي من تاريخ 

انهاء اجراءات التاشير في السجل التجاري بالتصفيه - تحدد اعمال السيد / المصفي فيما يلي : ان يقوم المصفي 

بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه وعلي وجه الخصوص . وفاء ما علي الشركه من ديون . بيع مال الشركه 

منقول او عقارا . تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم . ان يستوفي ما للشركه من حقوق لدي الغير 

. ان يقوم المصفي باجراءات نشر التصفيه في جريده رسميه واسعه النتشار وكذا بصحيفه الستثمار

750 - خالد جلل الدين محمد السعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19113   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2006 برقم ايداع   8012 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2006  بــ :  تجديد مدة المجلس مع بقاء 

الصلحيات كما هى

751 - محمد قدرى عبد العزيز محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19113   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2006 برقم ايداع   8012 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2006  بــ :  

752 - محمد عوض عبد العظيم سلمه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19113   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2006 برقم ايداع   8012 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2006  بــ :  

753 - جمال عبد السلم محمد ابو قارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  ممثل عن الشركه الليبيه 

للسستثمارات الخارجيه
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754 - موسي الحسن عتيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  ممثل عن الشركة الليبية 

للستثمارات الخارجية

755 - باسم حسين بوبكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  ممثل عن الشركة الليبية 

للستثمارات الخارجية

756 - ابراهيم عبدا محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  ممثل عن الشركة الليبية 

للستثمارات الخارجية

757 - حلمي  بن عيسي  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  ممثل عن الشركة الليبية 

للستثمارات الخارجية

758 - حامد العربي احمد الحضيري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19614   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2006 برقم ايداع   10558 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2006  بــ :  

759 - اشرف مصطفى حامد  الكحكى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19663   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2006 برقم ايداع   10764 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2006  بــ :  ممثل  عن شركة القلعة 

للستشارات المالية بدل  من السيد / محمد علء الدين محمد إسماعيل .

 - 1648

مايكل رضا ونيس تادرس  مدير   المقيد برقم قيد    72008   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2014 برقم ايداع   

4812 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2014  بــ :  

1831 - فيصل بن هشام بن احمد الهباش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  استقالة

1865 - ناير علوى جميل فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  منتدب - ممثل عن شركة 

فونيكس باور فانشر ) كايمان ( ليمتد

1866 - يحيى أحمد حسين عبدالمجيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة فونيكس باور 

فانشر )كايمان( ليمتد

1867 - انس عصام  حسن الريماوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة فونيكس باور 

فانشر ) كايمان ( ليمتد

1868 - عمرو احمد محمد مصطفى بدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4254   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-10-2004 برقم ايداع   1119 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2015  بــ :  ممثل  عن 

شركة غاز مصر - تعديل المجموعه الثانية بشأن حق التوقيع علي المعاملت المصرفية كالتالي : 1-السيد 

المحاسب / مدحت ابراهيم اسماعيل ابو سلمه )مساعد رئيس الشركة للشئون المالية( بدل من السيد المحاسب / 

محمد عبد الرؤوف السيد ابراهيم اعتبارا من نهاية يوم عمل 19 /5 /2022- 2- الغاء توقيع السيد المحاسب / 

محمد عبد الرؤوف السيد ابراهيم اعتبارا من نهاية يوم عمل 19 /5 /2022.
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760 - محمد خالد محمد السباعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19663   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2006 برقم ايداع   10764 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2006  بــ :  السيد المهندس/ محمد خالد 

محمد السباعى     – رئيس مجلس الدارة – والممثل  القانونى للشركة وله الحق فى تمثيل الشركة فى جميع 

القضايا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكيم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جميع المحاكم بكافة 

أنواعها ودرجاتها وفى تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفى الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن 

بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن فى تقرير الخبراء والمحامين وردهم واستبدالهم 

وفى طلب تعيين الخبراء وفى التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف فى جميع القضايا 

المدنية والجنائية وفى التقرير بالنقض بالحكام وتقديم المذكرات وفى تنفيذ الحكام وكافة أنواعها وتحصيل التنفيذ 

والحضور أمام كافة النيابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وأقسام الشرطة كما له الحق فى شراء السيارات وبيعها 

باسم الشركة أيا  كان نوعها وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجديد رخصها باسم الشركة 

وعلى العموم فى التوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك وعلى العموم كافة أعمال الدارة وتمثيل الشركة أمام 

كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والنقابات المختلفة والغرف التجارية والسجل التجارى ومصلحة التسجيل 

التجارى والعلمات التجارية ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الجمارك 

وأمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والتوثيق وأمام مصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية وأمام وزارة الخارجية ومكاتبها الخاصة بالتصديقات وأمام السفارات والقنصليات 

لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام بورصتى القاهرة 

والسكندرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المقاصة والحفظ المركزى والتحاد 

العام لمقاولى التشييد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة الحياء والمحليات وعلى العموم أمام 

كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومية وهيئاتها ومكاتبها وتأسيس الشركات وإضافة فروع لها داخل مصر 

تحديد سلطة المعاملت المصرفية وكذا  وخارجها والذن له فى توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر".  2(

التوقيع على الشيكات كالتى:  • حق التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية من حسابات الشركة للغير 

ولحسابات الشركة لدى البنك الواحد أو البنوك المختلفة وكذا التوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية, 

فى التعامل مع كافة البنوك فى القتراض والرهن وعقود التسوية والجدوله واية عقود إتفاق مع البنوك   - توقيع 

فئة )أ( :  منح صلحية التوقيع الثنائية عن الشركة وبدون حد أقصى لى إثنين مجتمعين من السادة أعضاء مجلس 

الدارة التالية أسمائهم : المهندس/ محمد خالد محمد السباعي , الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل , الستاذ /هشام 

حسين الخازندار  .  • صلحيات توقيع فئة )ب( : منح صلحية التوقيع الثنائي عن الشركة بحد أقصى خمسة 

مليين جنيه مصرى  للسيد / أشرف مصطفى حامد الكحكى  مجتمعا مع اي من المهندس/ محمد خالد محمد 

السباعي  اوالسيد / عمرو عبدالسميع عبدالحميد بريك .

761 - عمرو فتحى محمد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار

762 - فتحى سامى عبد التواب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار

763 - على هشام السويدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

764 - عمرو فتحى مبروك حنفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

765 - حسام السيد خضر محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  

766 - سامر صفوت هلل يسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد

767 - احمد همام محمد عبده السعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد
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768 - ريهام حسن احمد فوزي محمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة حورس 

سيمنت ليمتد

769 - احمد شوقى فهمى محمود محمد الديوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  ممثل عن شركة 

حورس سيمنت ليمتد

770 - هشام هلل السويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  تمت الموافقة علي تجديد مده 

مجلس الدارة لمده مماثلة

771 - عمر هشام السويدي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2006 برقم ايداع   10953 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2006  بــ :  من ذوى الخبرة

772 - محمد احمد محمد عبد المنعم نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19904   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2006 برقم ايداع   11868 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  المنتدب -ممثلعن شركة ايماك 

مرسي علم للتنمية السياحية

773 - ايمن محمد محمود عفيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19904   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2006 برقم ايداع   11868 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  ممثلعن شركة ماك القابضة 

للستثمار

774 - رياض محمد سليمان قضاه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19904   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2006 برقم ايداع   11868 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2006  بــ :  ممثل عن شركة ماك القابضة 

للسياحة والفنادق

787 - عماد رفعت نصار جورجي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20388   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-09-2006 برقم ايداع   14037 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2006  بــ :  و لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين - حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وانهاء كافة إجراءات 

المرور  والفراج عن راسمال الشركة وذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .  ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

788 - نجاه فتح ا وسيلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2006 برقم ايداع   14037 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2006  بــ :  

789 - فادى عماد رفعت نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2006 برقم ايداع   14037 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2006  بــ :  

Page 988 of 1587 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

790 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20612   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2006 برقم ايداع   14941 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2006  بــ :  تعديل  صلحيات للسيد عمرو 

إسماعيل محمد سليمان رئيس مجلس الدارة كالتالي :  يكون للسيد / عمرو إسماعيل محمد سليمان  رئيس مجلس 

الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

الحكومية سواء المحلية او الدولية والتعامل والتوقيع باسم الشركة أمام كافة الجهات واجراء جميع العمليات المالية 

بكافة أنواعها وابرام وتوقيع العقود والتفاقيات مع جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وممارسة كافة الحقوق 

والمتيازات وأداء كافة المهام اليومية والمتعلقة بالشركة والشراف علي مزاولة اعمال الشركة وبهذا الصدد تقديم 

كافة الطلبات اللزمة للتصريح بتشغيل الشركة وفروعها او تعديلها او تجديدها وتوقيع وتنفيذ كافة نماذج الطلبات 

والمستندات حسبما قد تكون مطلوبة من قبل أي من السلطات المحلية وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء وايجار 

العقار والمنقول والسيارات , وله الحق في تعيين ووقف وعزل موظفي اووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم والتوقيع بالنيابة عن الشركة علي تحويلت المرتبات امام كافة البنوك , يكون للسيد / عمرو إسماعيل 

محمد سليمان  رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها امام جميع 

البنوك وجهات التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد اقصي , بما في ذلك السحب واليداع 

والتحويل والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفتح العتمادات المستندية ,وتقديم الضمانات  والتوقيع 

علي عقود القرض والرهن والتمويل واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن مبالغ استكمال او زيادة 

راس المال . يكون للسيد / عمرو إسماعيل محمد سليمان  رئيس مجلس الدارة منفردا   الحق في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها امام مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر 

الجمركية وهيئة التأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وامام هيئة الرقابة علي الصادرات 

والواردات والسجل التجاري والشهر العقاري  وذلك في تسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم   

ولرئيس مجلس الدارة الحق في توكيل  الغير  او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وفي بعض أو كل 

اختصاصاته

791 - حسن محمد حسن درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21091   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2006 برقم ايداع   17060 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2006  بــ :  ممثل شركة بالم هيلز للتعمير

792 - عمرو حسن مصطفى محفوظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21091   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2006 برقم ايداع   17060 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2006  بــ :  ممثل شركة بالم هيلز للتعمير - 

تجديد مدة عضوية مجلس الدارة التالى لقترة قادمه  - تفويض رئيس مجلس الدارة في التوقيع علي توكيلت 

البيع للنفس والغير الخاصة  بقطعة الرض المذكورة بمحضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد بتاريخ 26/7/2022 

والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2/8/2022 والقرار والتوقيع على عقود البيع 

البتدائية والنهائية امام مأمورية الشهر العقاري والتوثيق لنقل ملكية المبيع للوكيل او من يراه والتعامل مع محافظة 

مطروح وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ومأموريات الشهر العقاري 

ومكاتب المساحة وادارتها المختلفة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما يخص الرض 

سالفة الذكر وله أوسع السلطات في ذلك .
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795 -  هيثم على حسنى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2006 برقم 

ايداع   18275 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2006  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما ) 

مجتمعين أو منفردين (  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما ) مجتميعن أو منفردين ( الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و 

الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك   والمصارف و التوقيع على الشيكات وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع على عقود البيع و الشراء لصول الشركة الثابت منها والمنقول  

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات المملوكة للشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة 

ملصحة الشهر العقاري والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل اما 

فيما يخص حق القتراض والرهن يكون للمديرين مجتمعين ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

796 - جاسر محمد سمير محمد المهدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21702   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2006 برقم ايداع   20148 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2006  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة .

797 - راجي محمد سمير محمد المهدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21702   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2006 برقم ايداع   20148 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2006  بــ :  

798 - ياسمين محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21702   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2006 برقم ايداع   20148 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2006  بــ :  

799 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21702   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2006 برقم ايداع   20148 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2006  بــ :  

800 - ماجد عبدالمنعم بحيرى سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

801 - احمد مختار عاشور مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

802 - نهاد نبيل السيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2007 برقم 

ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

803 - عاطف احمد محمد عبدالرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

804 - طارق محمد حسب ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

805 - صالح نبيل صالح الغرابلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

806 - ميادة احمد عبدالصبور السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

807 - مروان محمد على عبدالعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

808 - محمد عبد الشافي محمد مرسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

809 - سلمى يوسف شوقى عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  

810 - ايمن الفونس مرقص ايوب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22166   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2007 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2007  بــ :  
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811 - اشرف محمد خيرى حسن ابراهيم الشيخ  تحميل   المقيد برقم قيد    22382   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2007 برقم ايداع   1634 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2007  بــ :  

812 - ماهر إسماعيل حنفى على  تحميل   المقيد برقم قيد    22382   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-31 

برقم ايداع   1634 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2007  بــ :  تفويض كل من السيد / اشرف محمد خيري حسن 

ابراهيم الشيخ  والسيد / ماهر اسماعيل حنفي علي  )مجتمعين( في التوقيع علي التحويلت البنكية الخاصة بشركة 

مودرن ديستربيوشن بين حسابات الشركة لدي جميع البنوك

813 - مها خالد عبد ا عبد الفضيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22704   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2007 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2007  بــ :  

814 - مرفت محمد احمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22704   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2007 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2007  بــ :  

815 - عبد المنعم السيد عبد المنعم الشبكشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22704   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2007 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2007  بــ :  

816 - خالد عبدا عبد الفضيل سعيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22704   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-02-2007 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2007  بــ :  

817 - هدى  خالد عبد ا  عبد الفضيل سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22704   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2007 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2007  بــ :  

818 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20803   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  ممثل عن شركة أبو زعبل 

للسمدة والمواد الكيماوية

833 - عبير محمد عبد التواب يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23840   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2007 برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2007  بــ :  

834 - سلمي مصطفى السيد عوض السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23840   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2007 برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2007  بــ :  

835 - اجلل سيد احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24096   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2007 برقم ايداع   7518 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2007  بــ :  لسبب الوفاة .

836 - رشا فاروق المغازى موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24096   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2007 برقم ايداع   7518 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2007  بــ :  

837 - عمر فاروق المغازى موسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24096   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2007 برقم ايداع   7518 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخرى .

838 - ساره احمد هنداوي احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24096   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2007 برقم ايداع   7518 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2007  بــ :  

839 - مترى ميشال  ضومط  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24391   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-05-2007 برقم ايداع   8538 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات قادمة بنفس تشكيله

840 -  محمود محمد عبد الحكيم محمود خطاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

302446   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

تجديد تعيين مجلس الداره لمده ثلث سنوات

841 - محمد يحى محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24444   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-10 

برقم ايداع   8721 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2007  بــ :  
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819 - عبدالمجيد محمد محمد حسن حجازى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20803   

وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  ممثل عن 

شركة / بولى سيرف للسمدة والكيماويات - أن يمثل الشركة السيد / عبد المجيد محمد محمد حسن حجازي رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / مصطفي شريف مصطفى الجبلي عضو مجلس الدارة والسيد/ أحمد 

شوقي محمد السيد منتصر عضو مجلس الدارة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والوزارات والقطاع 

العام والخاص وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية والتأمينات الجتماعية والسجل التجاري والغرفة التجارية 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب المصرية والشهر 

العقاري ولهم الحق في التوقيع على عقود التأسيس والتعديل والندماج باسم الشركة ولهم الحق في تمثيل الشركة 

أمام كافة البنوك وهيئات التمويل وذلك في فتح الحسابات باسم الشركة والطلع عليها والتوقيع على عقود 

الئتمان والقتراض والرهن ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ولرئيس مجلس الدارة حق القرار 

بالحق المعدي به أو التناززل عنه والصلح والتحكم فيه وقبول اليمين وتوجيهه ورده وترك الخصومة والتنازل عن 

الحكام ورفع الحجز ورد القضاء ومخاصمتهم ورد الخبراء وله الحق في التصالح الضريبي , كما وافق المجلس 

على تعديل سلطات التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية كما يلي : 1- توقيع منفرد بدون حد أقصى لكل من - 

السيد / عبد المجيد محمد محمد حسن حجازي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - أو السيد / مصطفي شريف 

مصطفى الجبلي عضو مجلس الدارة - أوالسيد / أحمد شوقي محمد السيد منتصر عضو مجلس الدارة مجتمعين 

أو منفردين . 2- توقيعان من التالي أسمائهم : - السيد / صالح أبو اليزيد صالح ناصف - السيد / محمد سليم محمد 

الثقبي - السيد / ناصر محمد عبد المنعم محمود عبد العال - السيد / ممدوح السيد محمود محمد راشد بركات

820 - جان فرانسوار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18351   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-04 

برقم ايداع   4506 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2007  بــ :  

821 - عبد الناصر حسين قناوى عثمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    18351   

وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2006 برقم ايداع   4506 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2007  بــ :  

822 - الن كابستان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18351   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-04 

برقم ايداع   4506 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2007  بــ :  لشركة فوياجير دوموند

823 - ليونل هاباسك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18351   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-04 

برقم ايداع   4506 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2007  بــ :  لشركة فوياجير دوموند

824 - امل صلح الدين عبدالفتاح محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  استقالة

825 - ايمن صلح الدين عبد الفتاح محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  تشكيل مجلس الدارة لدورة 

جديدة ثلث سنوات

826 - حسين ايمن صلح الدين عبد الفتاح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  

827 - أروى صلح الدين عبدالفتاح محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  

828 - لمياء ايمن صلح الدين عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  

829 - احمد طارق عثمان احمد شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23502   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2007 برقم ايداع   5506 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2007  بــ :  غير تنفيذي - تجديد مدة تشكيل 

مجلس الدارة لمدة مماثلة

830 - عمرو اسماعيل محمود سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22523   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   2069 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2007  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة - 

اختصاصات مجلس الدارة تبقى كما هى بدون تعديل

831 - احمد عبد اللطيف احمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22523   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   2069 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2007  بــ :  استقالة
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832 - مصطفى السيد عوض السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23840   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2007 برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2007  بــ :  تفويض أيا من الدكتور 

/ مصطفى السيد عوض– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتورة /  عبير محمد عبد التواب – نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   منفردين في إدارة الشركة وسير العمل فيها والتوقيع نيابة عنها على كافة 

العقود والوراق ولهم كافة الصلحيات فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية  والغير 

ولهم حق البيع والشراء بما فى ذلك أصول الشركة الثابتة والمنقولة من أجهزة والمعدات واللت والثاث 

والسيارات والعقارات والمستحضرات الصيدلنية والدوائية والطبية ومستحضرات الغذية الطبية المسجلة باسم 

الشركة للنفس او للغير والتوقيع على إقرارات وعقود البيع والتنازل أمام الشهر العقاري وكافة الجهات ولهم 

منفردين تمثيل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات لديها وغلقها واليداع والسحب منها بدون حدود قصوى 

والتوقيع على الشيكات وأوراق الدفع الخرى والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية وترتيب 

الحقوق العينية بكافة أنواعها وكذا حوالت الحق وحوالت الدين بدون حدود قصوى بدون حدود مالية قصوى 

ولهم توكيل  المحامين والمحاسبين  وتوكيل الغير او المتنازل إليه في التنازل لنفسه أو للغير  وللسيد رئيس مجلس 

الدارة فقط تمثيل الشركه أمام القضاء

847 - احمد زكى احمد هارون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30295   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-1997 برقم ايداع   1493 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  - إلغاء كافة الصلحيات 

الممنوحة للسيد / محمد عبدالرحمن مصباح جاد والموافقة على منح السيد/ زكى ناصر زكى الجزيرى الصلحيات 

التية :  تفويض السيد/  زكى ناصر زكى الجزيرى - منفردا - فى تمثيل الشركة  أمام وزارة القوة العاملة 

والهجرة وادارتها المختلفة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وجميع 

مكاتب تراخيص العمل وله حق تفويض وتوكيل الغير فى بعض او كل من الصلحيات الممنوحة له . تفويض كل 

من السيد/ أحمد زكى أحمد هارون  والسيد/  زكى ناصر زكى الجزيرى بالتوقيع مجتمعين على كافة المستندات 

المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية ببنك إتش أس بى سى مصر وذلك فى حدود 50 

مليون جنيها مصريا )خمسون مليون جنيها مصريا( وإتخاذ كافة التصرفات الضرورية والتى من شانها القدرة 

على التفويض وصلحية إعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات 

البنكية اللكترونية . إضافة صلحيات التوقيع امام كافة البنوك كالتى: المجموعة )أ(:  أحمد زكى أحمد هارون – 

2- زكى ناصر زكى الجزيرى . والمجموعة )ب(:   1- بونيت كومار 2- نيثار أحمد 3- أكرم إبراهيم عثمان – 

4- خالد محمد الشريف – 5- محمد يوسف حامد -6- شاندريس فيد – 7- جوراف كوشيك -8- جورى شارما -9- 

ديلسيا ديفاز – 10- دهارمندرا سورنا. الموافقة بالجماع على التوقيع أمام البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب 

والصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل على ان يكون التوقيع كالتى: 1- إثنين مجتمعين من السادة 

المدرجين فى اى من المجموعتين المشار اليهما بعاليه بحد أقصى 20 مليون جنيها مصريا ) عشرون مليون جنيها 

مصريا( .  2- أحد ممثلى المجموعة )ا( مجتمعا  مع احد ممثلى المجموعة )ب( وذلك فيما يتجاوز 20 مليون 

جنيها مصريا ) عشرون مليون جنيها مصريا(. ويكون التصرف صحيحا  فقط إذا وقعه إثنين مجتمعين من 

الشخاص المرخص لهم أعله.

848 - احمد حمدى سعيد علوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25173   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2007 برقم ايداع   11381 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2007  بــ :  تجديد مجلس الدارة ثلث 

سنوات وتنتهى فى 16 / 4 / 2025

849 - محمد عبد الجابر السيد الواعر  مدير   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-09 

برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2007  بــ :  مديرا مسئول عن إدارة تكنولوجيا المعلومات بشركة 

التطوير الصناعى لجزاءالسيارات - ايداكو

850 - منال صفوت مرقص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  

851 - يوسف  ماجد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  

852 - كريم ماجد فوزي ملك جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  
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853 - ماجد فوزى  ملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

على ان تظل صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل

854 - مصطفي محمد فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  استقالة

855 - طارق الفونس حكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  استقالة

856 - ايناس فوزى ملك  جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    302241   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-1997 برقم ايداع   2983 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2007  بــ :  استقالة

882 - نهاد عزت محمد حسين الرشيدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26003   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-2007 برقم ايداع   14495 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  يفوض 

بالتوقيع على بيع اى اصل من الصول الثابتة للشركة وذلك لثنين مجتمعين  من السادة التى اسمائهم:-   -

السيد/ عزت نهاد  السيد/ خالد سمير محمد حسين الرشيدى .  - السيد/ نهاد عزت محمد حسين الرشيدى .  -

عزت محمد حسين الرشيدى .

883 - خالد سمير محمد حسين الرشيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26003   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2007 برقم ايداع   14495 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  

884 - عزت نهاد عزت محمد حسين الرشيدى  عضو مؤسس   المقيد برقم قيد    26003   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2007 برقم ايداع   14495 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  

885 - عليه حمزة كوته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26003   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-25 

برقم ايداع   14495 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  خروج الشريكه للوفاه

886 - خديجة هارون محمد حسين الرشيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26003   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2007 برقم ايداع   14495 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  

917 - الهام محمد عبد السلم ابو الفتح  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-09-2007 برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  

933 - شركة سيكم القابضة للستثمار ش م م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29270   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2007 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2007  بــ :  

974 - نوريهان السيد عبده الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32536   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2008  بــ :  

2117 - محمود مصطفى كمال عصمت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97351   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-09-2016 برقم ايداع   29549 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2016  بــ :  استقالة

2118 - طلحه مجاهد الفياض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39531   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2009 برقم ايداع   12580 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  استقالة

2119 - محمد طارق احمد عيسى حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39531   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2009 برقم ايداع   12580 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  وله كافة صلحيات رئيس 

مجلس الدارة السابق مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة سابقا للستاذ / احمد محمد ابو الفتح

2120 - يوسف محمد عدنان سودان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97585   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2016 برقم ايداع   30455 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

2121 - ايمن على محمد بدر على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ) استقالة ( .
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857 - محمد صلح الدين ابراهيم حسن عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25476   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  لرئيس مجلس 

الدارة السيد / محمد صلح الدين إبراهيم حسن حق التوقيع منفردا والتعامل بإسم الشركة أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والتعامل مع وتمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام جميع الجهات الرسمية والمرور 

والهيئات والوزارات والتامينات والضرائب والشهر العقارى -  و لكل من السيد / محمد صلح الدين ابراهيم حسن 

رئيس مجلس الدارة والسيد / ايمن السيد ابراهيم القصراوى عضو  مجلس الدارة المنتدب حق التوقيع مجتمعين 

على كافة أنواع العقود وكذلك عقود البيع لكافة وحدات مشروعات الشركة وكذلك ملحق التنازل الخاصة بها 

كذلك حق التوقيع على كافة انواع العقود سواء بالشراء او اليجار او البيع للصول ورهن لموال الشركة 

والقتراض من البنوك وطلب التسهيلت الئتمانيه باسم الشركة ولمصلحتها والتى تكون الشركة طرفا فيها 

والتوقيع مع جميع البنوك باسم الشركة وضمن اغراضها وقبض وصرف ودفع المبالغ وتحويل كافة الوراق 

التجارية وتوقيع الشيكات المحررة بإسم الشركة دون حد أقصى ويكون لهم ايضا حق التوقيع منفردين على 

الشيكات المحررة بإسم الشركة بحد أقصى 100000ج )فقط مائة ألف جنيه مصرى لغير( - كما لهم حق التوقيع 

مجتمعين كافة السلطات والصلحيات المقررة بالنظام الساسى للشركة و كذلك حق تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ماسبق 

باسم الشركة ولمصلحتها ويلغى كل مايخالف ذلك وسبق أشهاره بالسجل التجارى للشركة ونظامها الساسى  

ولمجلس الدارة الجديد الحق فى وضع صلحيات جديدة وتحديد حدود وصلحيات الصرف الخاصة بأعمال 

الشركة لتسهيل العمال لى من العاملين بالشركة مع وضع كافة الضوابط الخاصه بذلك ووضع آليه وشروط 

اعتماد صرف ايه مبالغ بموجب تلك الصلحيات الممنوحه للعاملين بالشركة

858 - عمرو صلح الدين ابراهيم حسن عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25476   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  

859 - ايمن السيد ابراهيم القصراوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25476   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  

860 -  مروان أحمد حسن جابر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25476   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  

861 - احمد عبداللطيف نورالدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25476   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  استقالة

862 - صلح الدين ابراهيم حسن عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25476   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-06-2007 برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2007  بــ :  استقالة

863 - خالد محمد شكرى حسين شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25546   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2007 برقم ايداع   13009 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2007  بــ :  تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس 

الدارة

864 - سامح مصطفى عدلي عبد الحكيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25546   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2007 برقم ايداع   13009 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2007  بــ :  

865 - محمد السيد  محمد زهره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2007 برقم ايداع   13660 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

بنفس التشكيل والختصاصات

866 - امل عثمان سليمان دخان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2007 برقم ايداع   13660 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  

867 - احمد السيد محمد بكر زهرة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2007 برقم ايداع   13660 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  

868 - محمد السيد  محمد زهره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2007 برقم ايداع   13660 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة - 

على ان تبقى السلطات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل .

869 - السيد محمد بكر زهرة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2007 برقم ايداع   13660 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  استقاله
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870 - عدنان بن عبد ا بن محمد النعيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14243 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  تم تجديد تعيين مجلس الدارة

871 - فهد حسين شبكشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  من ذوى الخبرة - اعادة تشكيل 

مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة

872 -  عبدالرحمن حسن عباس شربتلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

873 - حسن عبدالرحمن حسن شربتلي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

874 - ابراهيم حسن عباس شربتلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

875 - ياسر بن حسن بن عباس شربتلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

876 - فهد بن عبد الرحمن بن على التركى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

joaqim luis patista semiao - 877  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  المنتدب للشئون الفنيه

878 - محمد فؤاد ابو اليزيد بشته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

879 - هشام فاروق منصور على القبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

880 - شركه النهله للتجاره والمقاولت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

881 - شركة النهلة للتجارة والمقاولت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25917   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14260 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

887 - محمد على يوسف مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26058   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14629 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  التجديد لمجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات بالختصاصات التية :محمد على يوسف مرسى رئيس مجلس الدارة يكون له صلحيات التوقيع 

عن الشركة للسادة التى أسماؤهم مجتمعين أومنفردين السيد/ محمد على رسى رئيس مجلس الدارة والسيد/ مهيب 

مجاهد محمود أحمد عضو مجلس الدارة المنتدب والسي/ أيمن فوزى مدنى عضو مجلس الدارة لهم فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وإجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والقتراض بضمان العتماد أمام البنوك والقتراض والتعاقدات وشراء وبيع 

الصول وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية والتجارية ومكاتب الرقابة والسجل التجارى 

والشخاص الطبيعية والعتبارية والغرف التجارية ومكاتب الشهر العقارى وفتح الحسابات بالبنوك و اليداعات 

والسحب من البنوك والتوقيع على عقود الستدانة والقتراض من البنوك العاملة فى مصر والخارج والفراد 

والشركات والمؤسسات الدولية ولهم حق الرهن سواء إقترن هذا القتراض برهن رسمى أو غير رسمى أو غير 

ذلك من الرهون بكافة أنواعها وإبرام عقود الكغالة ولهم الحق فى ضمان وكفالة الغير سواء أشخاص طبيعية أو 

أشخاص إعتبارية ولهم الحق فى تأسيس الشركات وتعديلها ونشرها وفقا  لحكام القانون ولهم الحق فى أن يوكلوا 

الغير فى كل ماسبق أوجزء منة
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888 - محمود محمد محمد جاد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    26067   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-29 

برقم ايداع   14658 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة  في علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويحق للسيد / محمود 

محمد محمد جاد سالم – منفردا الحق في التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة وزارة 

القوى العاملة ومديريتها وجميع السفارات والقنصليات وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او الغير وله حق تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ , وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك له 

حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

889 - عبد الفتاح سيد عبد الفتاح السيد البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    26067   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14658 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  استقالة

890 - محمود محمد صالح حمدى حسن حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  

891 - انطونى تومازوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  

892 - عمر شريف محمد قطب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  ممثل  عن شركة كايرو 

انفستمنت كومباني ش.م.م )منطقة حرة خاصة(

893 - عمرو انور محمد خلف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  

894 - فاطمه الزهراء حسن محمود حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  

895 - محمد احمد عبدالسلم حنفى هيبه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  

896 - محمود حمدي حسن حمدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26078   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2007 برقم ايداع   14689 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2007  بــ :  الموافقة على تجديد 

مدة المجلس الحالي للشركة لمدة ثلث سنوات أخرى تنتهي في 2024.

897 - حنان عبدالكريم عبدالمجيد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26133   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2007 برقم ايداع   14860 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2007  بــ :  - التجديد 

لمجلس الدارة الشركة لمدة جديد وهى ثلث سنوات طبقا للقانون مع بقاء تشكيل والختصاصات بدون تغير .

898 - علء الدين احمد عبد الغنى شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    26171   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2007 برقم ايداع   14954 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2007  بــ :  تجديد تعيين مده مجلس الداره

899 - عدلى منير عدلى عبدالملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  ) مكسيم بيانكى ( - استقالة

900 - ماجد نصيف زخارى قلدس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  ) مكسيم بيانكى (
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901 - ناجى  بديع  عريان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  تجديد وتشكيل مدة مجلس 

الدارة  لمدة 3سنوات -  تم تفويض الستاذ/ ناجى بديع عريان رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى تمثيل 

الشركة امام جميع الجهات والهيئات والشركات سواء الحكومية او غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  والصلح والبراء والقرار والنكار لكافة المعاملت التى تتعلق بالشركة 

واستثمارتها سواء بالنقد أوبالجل ولة حق التوقيع على عقود الفسخ و التخارج عن حصة الشركة فى شركة 

المذكورة بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقدة 15/ 8 / 2022 و التوقيع علي جميع العقود و الجراءات اللزمة 

لذلك ,ولة حق التصالح فى القضايا وتوكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكرمنفردا  , وتفويضه فى التعامل 

مع البنوك لفتح الحساب واصدار وصرف الشيكات فى حدود 150.000 جنية )فقط مائة وخمسون الف جنية 

مصرى ل غير( وفى البيع والشراء فى حدود1.000.000 جنية )فقط واحد مليون جنية ل غير( وسلطة اعتماد 

البيع والشراء للصول الثابته والمنقولة للشركة , ومجتمعا  مع اى من المهندس/ شريف فايق جرجس او الستاذ/ 

تامر ناجى بديع عريان  فيما زاد على ذلك وايضا فى التوقيع على جميع عقود الرهن وتوكيل الرهن الحيازى 

والتوكيل بالبيع وحق القتراض من البنوك والتوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية والئتمانية وفى 

التعامل مع البنوك واصدار وصرف الشيكات فيما زاد عن 150.000 جنية )فقط مائة وخمسون الف جنية ل 

غير(                                                   وكذلك تفويض الستاذ/ ناجى بديع عريان رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والمهندس/ شريف فايق جرجس عضو مجلس الدارة مجتمعين او المهندس/ شريف فايق 

جرجس عضو مجلس الدارة والستاذ/ تامر ناجى بديع عريان عضو مجلس الدارة مجتمعين فى التوقيع وتمثيل 

الشركة امام جميع الجهات والهيئات والشركات سواء الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وفى التعامل مع البنوك لفتح الحساب واصدار وصرف الشيكات بدون حد اقصي 

للصرف وفى سلطة اعتماد البيع والشراء لصول الشركة الثابته والمنقوله وفى التوقيع على عقود الرهن وتوكيل 

الرهن الحيازى والتوكيل بالبيع وحق القتراض من البنوك والتوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية 

والئتمانية

902 - شريف فايق  جرجس غبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

903 - مدحت رؤوف شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

904 - هاني فايق جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

905 - رشاد احمد كامل حسنى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

906 - شادي مدحت رءوف شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

907 - محمد مختار على عبدالحميد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  

908 - تيمور ناجى بديع عريان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26252   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2007 برقم ايداع   16213 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2007  بــ :  
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909 - اسامه احمد ابراهيم ونس  مدير   المقيد برقم قيد    26293   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2007 برقم 

ايداع   16356 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة- : يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران 

السيد / أسامة أحمد ابراهيم أحمد ونس والسيدة / هالة محمد محمد توفيق مجتمعين في حق التعامل والتوقيع باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع  

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع 

والتوقيع على الشبكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات ولهما شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ولهما حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة باسم الشركة ولصالحها , ولهما حق توكيل أوتفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد / حذيفة قريش عزى له كافة الصلحيات اللزمة السابقة منفردا وله حق توكيل 

أوتلويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

910 - هاله محمد محمد توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    26293   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2007 برقم 

ايداع   16356 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  

911 - صادق احمد صادق السويدى  مدير عام   المقيد برقم قيد    27384   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2007 برقم ايداع   19676 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2007  بــ :  يمثل السيد / صادق أحمد 

صادق السويدي والسيد/ أحمد صادق أحمد السويدي والسيد/ يوسف صادق أحمد السويدي الشركة في علقتها مع 

الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة. ويكون لهم منفردين حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال العام والقطاع الخاص , 

وكذلك لهم الحق منفردين في التوقيع علي جمبع عقود البيع والشراء وفتح الحسابات لدي البنوك وطلب التسهيلت 

الئتمانية والمصرفية والقتراض من البنوك والتوقيع علي عقود الرهن التجاري والعقاري وعلي جميع الضمانات 

البنكية والتوقيع علي الشيكات والحق في السحب واليداع من حسابات الشركة لدي البنوك والتوقيع نيابة عن 

الشركة أمام الشهر العقاري , ويكون السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي مدير مسئول عن نشاط الستيراد وللسيد / 

صادق أحمد صادق السويدي الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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912 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2007 برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  يملك حـق التوقيع عن الشركة 

كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتديين والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين, ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين, تخويل السيد/ يسري فهيم غطاس رئيس مجلس الدارة والسيد/ عبد اللطيف 

محمد أبو العنين , العضو المنتدب, أ . كافة السلطات والصلحيات اللزمة لتحقيق غرض الشركة ولسيادتهما حق 

إبرام جميع العقود والتصرفات بما في ذلك عقود الرهن والقتراض التي تبرمها الشركة مع أي جهة كانت بما في 

ذلك البنوك جميعها والتوقيع عليها كما أن لسيادتهما حق فتح الحسابات بجميع البنوك وإيداع المبالغ فيها والسحب 

منها. وإبرام عقود المعارضة والتوقيع عليها ولهما كفالة الشركة أمام الغير والبنوك والجهات الحكومية والتوقيع 

علي عقود الكفالة. وتخويل الشركة حق كفالة الشركات الشقيقة والغير أمام البنوك والغير وتفويضهما بالتوقيع علي 

هذه الكفالة, ولهما الحق في التوقيع على كافة العقود اللزمة لممارسة الشركة لغراضها وبروتوكولت التعاون 

ومذكرات المفاهمة, وكذا لهما الحق في التعامل مع شركات الخدمات والمداد بالمرافق وهي شركات الكهرباء 

والغاز والمياه والصرف الصحي والصناعي ولهما الحق في تمثيل الشركة أمام هذه الجهات وتوقيع التعاقدات معها 

وإبرام التسويات وجدولة مديونيات الشركة والمطابقات المحاسبية اللزمة أمام الجهات المعنية والتوقيع على 

الشيكات والقرار بالصلح أمام كافة الجهات الرسمية وغيرها نيابة عن الشركة , منفردين أو مجتمعين ول يحق 

لهما توكيل أو تفويض الغير فيما سبق. ب , ولهما الحق في تمثيل الشركة والتعامل أمام كافة الوزارات ووزارة 

التجارة والصناعة , وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات العامة ومنها الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة الهيئة العامة للرقابة المالية, الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, المنطقة الحرة 

العلمية , ومدينة النتاج العلمي , والنايل سات , والتعامل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والسجل التجاري 

بالقيد والتجديد والتأشير والشطب, والعلمات التجارية وبراءات الختراع وتسجيل العلمات التجارية والنماذج 

الصناعية , والغرف التجارية , وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي , والتعامل مع إدارات المرور , 

والجمارك , والتعامل مع الحياء واستخراج جميع تراخيص التشغيل , وأجهزة المدن الجديدة , وجهاز شئون 

البيئة وشركات القطاع العام والخاص ومصالح الشهر العقاري , ولسيادتهما التوقيع على عقود التعديلت أمام 

الشهر العقاري وكافة الجراءات اللزمة ولهما تفويض أو توكيل الغير منفردين أو مجتمعين. ول يحق لرئيس 

مجلس الدارة أو العضو المنتدب أو أي عضو من أعضاء المجلس التصرف بالبيع أو التنازل أو أي تصرف من 

التصرفات الناقلة لملكية أي أصل من أصول الشركة حسب ما جاء بالمادة 53 من القانون رقم 159 لسنة 1981. 

وللسيدة/عزيزة محمد محمد أبو العنين بصفتها نائب رئيس مجلس الدارة كافة الختصاصات المخولة للسيد رئيس 

مجلس الدارة وكذا حق القتراض من البنوك حال غياب سيادته.  يمثل رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي 

الشركة أمام القضاء والغير

913 - عبداللطيف محمد ابو العنين علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2007 برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  

914 - عزيزه محمد محمد ابو العنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2007 برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  ممثل لشركة الدورادو لصناعة 

السيراميك والدوات الصحية

915 - هناء محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه بتاريخ    2007-09-24 

برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سيراميكا فانسى ش م م

916 - فيروز محمد محمد ابوالعينين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    27423   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-09-2007 برقم ايداع   19830 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2007  بــ :  
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918 - رؤوف صبحى انيس غالى  مدير   المقيد برقم قيد    27818   وتم ايداعه بتاريخ    2007-10-18 

برقم ايداع   21163 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2007  بــ :  يمثل السيد/ رؤوف صبحي انيس غالي )مدير 

الشركة( والسيد/ وليد عبد الفتاح عبد الحميد ابراهيم )من غير المديرين(, منفردين, الشركة في علقتها مع الغير, 

ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها و ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة,  وبالخص ابرام وتوقيع عقود الكفالة وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة و تحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و 

ابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, و لهما الحق في شراء 

جميع المواد و المعدات و البضائع و المنقولت و القراض بطريق العتمادات و حق التوقيع امام البنوك و 

التوقيع علي الشيكات و السحب و فتح الحسابات و غلقها والحق في القتراض من البنوك ورهن أموال وودائع 

الشركة. و لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .        ويكون للمدير منفردا  الحق في 

تمثيل الشركة امام القضاء و في التصالح في القضايا المرفوعة من وضد الشركة امام كافة المحاكم والسلطات 

القضائية في مصر. وله الحق في توكيل المحامين وغير المحامين في كل او بعض مما ذكر.        ول يكون 

التصرف ملزما للشركة ال إذا وقعه المدير او غيره من العامليين المفوضين لذلك, مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها 

وكل ما سبق فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.

919 - محمد زكريا عيسوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28253   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22580 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  

920 - عمرو على فرغل على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28253   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-05 

برقم ايداع   22580 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  استقالة

921 - ميادة مجدى احمد عبد االمجيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28253   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22580 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  استقاله

922 - محمد على فرغل على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28253   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22580 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلث 

سنوات أخري بالتشكيل الجديد.  -تفويض السيد رئيس مجلس الدارة السيد/ محمد علي فرغل علي - في حق 

التوقيع عن الشركة لدي البنوك منفردا  وكذلك بالتوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والصول الثابته 

والمنقولة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال 

العام والخاص وكذلك حق التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض وأي نوع من المعاملت 

الئتمانية والمصرفية أمام جميع البنوك كذلك حق التوقيع منفردا علي عقود بيع وشراء السيارات وإبرام توكيلت 

بيعها.-كذلك له الحق في التوقيع منفردا علي كافة انواع عقود المعاوضة وله حق توكيل الغير في بعض أو كل ما 

ذكر.-كذلك للسيد / رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع عن الشركة في القرار والنكار والصلح والتنازل عن 

الدعاوي القضائية وله الحق في توكيل الغير.

923 - نانسى طلعت بدر  السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28253   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22580 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  

924 - رحاب عزمى توفيق الحسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19319   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2006 برقم ايداع   9116 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2007  بــ :  

925 - مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87081   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1990 برقم ايداع   6134 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة حكمة فارما 

ليميتد

926 - يحيى جمعه عبد الرحمن القواسمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87081   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1990 برقم ايداع   6134 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة حكمة يوكيه 

ليمتد

927 - طارق مازن سميح طالب دروزة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87081   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1990 برقم ايداع   6134 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة حكمة يوكيه 

ليميتد
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1065 - نبوي عبد المقصود ابراهيم عرفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56550   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1982 برقم ايداع   2495 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس الداره 

الحالى لمدة أخرى - يضاف لختصاصات أعضاء مجلس الداره - قرر السيد/ نبوي عبد المقصود أبراهيم عرفه 

رئيس مجلس الداره تفويض كل من السيد/ أدهم نبوى عبد المقصود عرفه ) عضو مجلس الداره ( و السيد/ 

محمد نبوى عبد المقصود عرفه) عضو مجلس الداره ( و السيده/ رشا نبوى عبد المقصود عرفه ) عضو مجلس 

الداره ( فى أبرام جميع العقود و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بلجل و لهم حق شراء جميع 

المواد و المهمات و البضائع و المنقولت علي أن يكون التوقيع لي أثنين مجتمعين من أعضاء مجلس الداره 

المفوض و لهم حق تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافائتهم وقبض 

و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنيه التجاريه.

1066 - عماد سعد احمد السيد حموده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38710   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2009 برقم ايداع   9642 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2009  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

كل من : الستاذ / عماد سعد احمد السيد حموده - الستاذة / رنا عماد سعد احمد السيد حموده - الستاذ / محسن 

احمد فؤاد امين فى حق الكفالة التضامنية للغير لدى البنوك والشركات وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
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928 - مهيره حمدى السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87081   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1990 برقم ايداع   6134 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2007  بــ :  غير تنفيذى - وتمت الموافقة 

علي تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير, لتصبح علي النحو التالي: فيما يتعلق بتمثيل الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة في 

كافة المور الدارية والقانونية وفي إصدار التوكيلت نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر 

العقاري والتوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي  فيلزم توقيع اثنان مجتمعين من السادة التالية أسماؤهم: -السيد/ 

مسعود عدد الحميد مسعود عبد المجيد - السيد/ سعد كرم سعد اسطفان - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم وفيما 

يتعلق بالمعاملت المالية والتوقيع أمام البنوك فتقرر تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي: المجموعة 

)أ(:- السيد/ طرق مازن سميح دروزه - السيد/ خالد زهير عبد ا ملكاوي, المجموعة )ب(: -السيد/ مسعود عبد 

الحميد مسعود عبد المجيد - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم - السيد/ سامي يوسف سعيد بنات, المجموعة )ج(:- 

السيد/ سعد كرم سعد اسطفان - السيد/ أحمد حسين محمد سعيد ويكون للمفوضين المذكورين صلحية التوقيع على 

المبالغ المالية وفقا للسقوف التالية: 1. يلزم توقيع شخص منفرد من المجموعة )ب( مع شخص منفرد من 

المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي ل تتعدي قيمته )2000000 جنيه مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل 

غير(. 2. يلزم توقيع اي شخصين من المجموعة )ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( أو أي شخصين من 

المجموعة )ج( مع أي شخص من المجموعة )ب( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها 2000000 جنيه 

مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل غير( ول تتجاوز )15000000( جنيه مصري )خمسة عشر مليون جنيه 

مصري ل غير( - 3. يلزم توقيع أي شخص من المجموعة )أ( مع أي شخص من المجموعة )ب( مع أي شخص 

من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها )15000000( جنيه مصري )خمسة عشرة مليون 

جنيه مصري( وبدون حد أقصى. وينزم توقيع أي شخص منفرد من المجموعة )ب( مجتمع مع أي شخص منفرد 

من المجموعة )ج( على إجراء التحويلت المالية   البنكية بين حسابات الشركة الجارية وحسابات الشركات الشقيقة 

وحسابات الجاري مدين بجميع العملت "منها" و"إليها" لدى جميع البنوك وذلك بدون حد أقصي ويكون للمفوضين 

بالتوقيع في المور المالية صلحية التوقيع علي عقود واتفاقيات خصم وتظهير الشيكات الجلة مع البنوك 

والمحصلة من عملء الشركة بدون حق الرجوع على المستفيد وتلك بنفس الحدود طبقا للصلحيات المذكورة 

اعله ويكون لكل من السيد/ خالد زهير عبدا ملكاوي و السيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد والسيد/ 

سعد كرم سعد إسطفان مجتمعين حق القتراض من جميع البنوك و لهم مجتمعين صلحية التوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية وطلبات و عقود القتراض من البنوك وذلك بالنسبة لكل عقد تمويل فرعي في كل بنك على 

حدى, ويكون لهم مجتمعين صلحية التوقيع عن الشركة في كفالة الغير وكفالة الشركات الشقيقة ومنها شركة 

حكمه فارما وشركة أدوية الحكمة المتخصصة وشركة حكمة للستيراد وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقا  

للصلحيات المذكورة في التوقيع على الرهن التجاري والعقاري وجميع الرهون بغرض تمويل شراء أصول ثابته 

تستخدم في عمليات الستيراد والتصنيع والتعبئة الدوائية وبناء وتوسعة إنشاءات مصنع الشركة وكذلك تمويل رأس 

المال العامل اللزم لتسيير أعمال الشركة التشغيلية وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقا  للصلحيات المذكورة عله. 

كما تقرر تفويض كل من السيد/ سعد كرم سعد إسطفان والسيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد مجتمعين 

للتوقيع على عمليات ببيع الصول الثابتة والمنقولة والسيارات )باستثناء بيع المباني والراضي وخطوط النتاج 

واية اجزاء منها وملفات المستحضرات الطبية للغير( سواء للشركات الشقيقة او للطراف الخرى وحسب 

الصول المتبعة وبحيث ل تتجاوز القيمة الدفترية أو القيمة البيعية للصل المباع مبلغ 60000 ) فقط ل غير 

ستون ألف دولر أمريكي( أو ما يعادله, وعلى ان يتم عرض عملية البيع في أول اجتماع للجمعية العمومية 

للشركة التي تلي البيع للمصادقة عليها -وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجـلس الدارة. شريطة اتباع واللتزام 

بكافة السياسات الخاصة بشركة حكمة فارما.

929 - شريف حسن شفيق محمود عبدالبارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87081   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-1990 برقم ايداع   6134 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2007  بــ :  ممثلعن شركة الحكمة 

بدل من السيد / حسن شفيق محمود عبدالبارى

930 - انجل ريناتا اليزابيث هوفمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29270   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2007 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2007  بــ :  
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931 - حلمي ابراهيم حلمى احمد ابو العيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29270   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2007 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2007  بــ :  تجديد الثقة لمجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات - مع بقاء سلطات التوقيع كما هى بالسجل التجارى

932 - فيلب ماكسمليان بوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29270   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2007 برقم ايداع   26251 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2007  بــ :  

934 - توماس ميخائيل عازر قلده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   225 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2008  بــ :  لموافقة علي تجديد مدة المجلس 

وإعتماد التغيرات التي تمت علي تشكيل مجلس الدارة وذلك بتعيين الستاذ/ محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد 

عامر كعضو لمجلس الدارة ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية مصر بدل  من الستاذ/ طارق أحمد محمود كامل 

السيد لبيب ليصبح تشكيل مجلس الدارة علي النحو التالي:   الستاذ/ توماس ميخائيل عازر                   رئيس 

مجلس الدارة ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية مصر.  الستاذ/ أشرف سور نسيم عازر               عضو 

مجلس الدارة ممثل  عن شركة اوراسكوم للتنمية مصر.   الستاذ/ محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد عامر    

عضو مجلس الدارة ممثل  عن اوراسكوم للتنمية مصر.   الموافقة على أن تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح 

الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في الستخدام والتعامل علي الخدمات 

المصرفية اللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي:    المجموعة ) أ (  

طارق أحمد محمود كامل أحمد لبيب - محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد عامر 27609150201434 -  نقول 

ادد وائيل خير - محمد السعيد عبدالغني امام عاشور - توماس ميخائيل عازر قلده المجموعة ) ب ( أشرف 

سور نسيم عازر- محمد فؤاد علي السيد جمعه -  سعيد نبيه إبراهيم السيد  عزت ميخائيل 

صموئيل27209200104577  - محمد حسن سعد إبراهيم 27602230100634                                                                                                                                              

على أن تكون جميع التوقيعات موقعة بأحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين ولهم 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. مع إلغاء كافة التوقيعات السابقة للشركة بالبنوك.

935 - انباراسان سيلبان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30012   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2008 برقم ايداع   1899 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2008  بــ :  ممثل عن شركة كواسا نوساجايا 

) ل ( ليمتد - تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - إضافة/ سيو تشاوتشان  Cui Chaochan  – جواز 

سفر)  PE1305270 ( بدل  من/ هنري شو   هنج كونج  Henry Chu Heng Kung  في المجموعة )أ( المفوضة 

Liu  بالتوقيع أمام البنوك المصرية والجنبية بذات  صلحيات التوقيع الممنوحة لفراد المجموعة.   إضافة/ ليو ييي

  Yi   -جواز سفر)  PE1154969 ( بدل  من/ لي وي شيانج  Li Weiqiang  في  المجموعة )ب( المفوضة بالتوقيع 

أمام البنوك المصرية والجنبية بذات صلحيات التوقيع الممنوحة لفراد  المجموعة .

936 - محمد كمال السيد مصطفى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30143   

وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2008 برقم ايداع   2351 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2008  بــ :  الموافقة 

على تجديد عضوية مجلس الدارة لدورة جديدة - منح حق التوقيع على كافة الشيكات وإوامر الصرف وطلب فتح 

العتمادات المستندية وكافة المعاملت المصرفية نياية  عن الشركة لدى جميع البنوك المحلية والجنبية وهيئات 

التمويل المختلفة وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت المصرفية بالجنية المصرى أو المعاملت الجنبية سواء 

كانت عقود التسهيلت المصرفية قصيرة أو متوسطة الجل فى حدود عشرة مليين جنية مصرى لكل عقد على 

حدة أو ما يعادلة بالدولر المريكى وباجمالى تسهيلت مائه مليون جنية مصرى او ما يعادلها بالعملت الجنبية 

وكذلك التوقيع على الكمبيالت وايصالت المانة والسندات الذنية وكافة المستندات اللزمة لتمام التسهيلت 

المذكورة مع تفويض سيادتهم فى تجديد هذة التسهيلت لفترة او فترات اخرى -   وذلك للسادة التى أسمائهم )

منفردين(1 – السيد الدكتور مهندس / محمد كمال السيد مصطفى  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.2– 

السيد المهندس / بهجت نصيف إسكندر عضو مجلس الدارة.3 – السيد الستاذ / جهاد محمد عثمان   مدير عام 

الشركة.

937 - بهجت نصيف اسكندر منقريوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30143   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2008 برقم ايداع   2351 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2008  بــ :  

938 - عبد الحميد نور الدين محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30143   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2008 برقم ايداع   2351 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2008  بــ :  ممثل عن شركة انظمة 

الهندسة الكيماوية المتطورة(
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939 - طه على ابراهيم مبارك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    30405   وتم ايداعه بتاريخ    2008-02-17 

برقم ايداع   3245 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2008  بــ :  

940 - طارق محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    30523   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2008 برقم ايداع   

3767 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2008  بــ :  استقالة

941 - جيفري جاردنر مونتيرا  مدير   المقيد برقم قيد    30523   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2008 برقم 

ايداع   3767 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2008  بــ :  

2126 - محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

GEMS Egypt for Education Services جيمس ايجيبت للخدمات التعليمية
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2127 - محمد فرحات محمد جودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ممثل عن شركة جيمس 

ايجيبت للخدمات التعليمية GEMS Egypt for Education Services - للستاذ / محمد فرحات محمد 

جودة – رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء.  يحق للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا 

مع السيد/ عادل علي محمد بدر تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع المؤسسات والهيئات والجهات 

الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والوزارات بما في ذلك على سبيل المثال الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة ومأموريات الضرائب 

والشهر العقاري بما في ذلك إصدار وإلغاء التوكيلت وإدارة المرور وجهاز شئون البيئة وهيئة الرقابة على 

الصادرات والواردات ووزارة التربية والتعليم وجميع إداراتها وشركات وادارات الكهرباء والغاز والمياه ومكاتب 

العمل والتأمينات الجتماعية ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  للسيد/ أحمد إيهاب عبد 

المنعم محمد وهبي مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص النشطة المتعلقة 

بتشغيل وإدارة المدارس التي لها تأثير مالي بحد أقصى 2000000 جنيه ا مصري ا أو ما يعادله باي عمله أخري 

يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر  وفيما يزيد 

عن 2000000 جنيه ا مصري ا  أو ما يعادله باي عمله أخري يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو 

السيد/ أحمد همام محمد عبده السعيد ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  فيما يتعلق بإبرام أي 

تسهيلت جديدة للقتراض أو إصدار أي قرض أو سند أو أي أداة دين مماثلة أو تعديل شروط أي تسهيل أو قرض 

أو سند دين بقيمة ل تتجاوز اثنين مليون جنيه مصري )2000000( جنيه مصري أو ما يعادله باي عملة أخري 

يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر وفيما يزيد 

عن 2000000 جنيه مصري  ما يعادله باي عملة أخري يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد 

وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو 

الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  فيما يتعلق بالتنازل 

عن أو حوالة أو بيع أصول الشركة, وذلك من خلل صفقة واحدة أو عدة صفقات مرتبطة, وبحيث تكون القيمة 

الجمالية المباعة أو المتنازل عنها أو المنقولة أو هذا الجزء من العمال بقيمة ل تتجاوز مبلغ اثنين مليون جنيه 

مصري 2000000 جنيه مصري أو ما يعادله باي عملة أخري يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر وفيما يزيد عن 2000000 جنيه مصري أو ما يعادله باي 

عملة أخري يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر 

مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد ولهما تفويض 

أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  فيما يتعلق بإبرام أي تعاملت مع مجموعة الشركات المساهمة في 

الشركة أو الشركات الشقيقة لها يكون حق التوقيع للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ 

عادل علي محمد بدر ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  فيما  يتعلق  بإبرام أو تعديل شروط 

جميع عقود القروض أو التسهيلت مع أي من المساهمين في الشركة والشركات الشقيقة لها بقيمة ل تتجاوز اثنين 

مليون 2,000,000 جنيها مصريا أو ما يعادله باي عملة أخري يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر  وفيما يزيد عن 2.000.000 جنيه مصري يكون حق 

التوقيع للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر مجتمعين مع السيد/ 

محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد ولهما تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.   فيما يتعلق بالتوقيعات أمام البنوك أو يتعلق بالمعاملت المصرفية وفتح وغلق الحسابات 

المصرفية وأي توقيعات معتمدة لدى البنوك وتنفيذ العقود والتفاقيات والتوقيع على عقود القرض والرهون 

والضمانات والكفالة والسحب على المكشوف والمستندات الذنية والكمبيالت وأي مستندات أخرى متعلقة بعقود 

القرض التي تبرمها الشركة وغير ذلك من المعاملت المالية والبنكية بحد أقصي 2.000.000 اثنان مليون جنيه 

أو ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق التوقيع للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل 

علي محمد بدر  وفيما يزيد عن 2.000.000 جنيه مصري يكون حق التوقيع  للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر مجتمعا مع السيد/  محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو 

الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد  ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وفيما يتعلق 

بالتحويلت بين الحسابات البنكية باسم الشركة لدي جميع البنوك يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم 
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محمد وهبي مجتمعا  مع السيد/ عادل علي محمد بدر وذلك دون حد أقصي ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  ففيما يتعلق بالتوقيعات على المدفوعات الخاصة بالرواتب يكون للسيد/ احمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي مجتمعا مع السيد/ عادل علي محمد بدر ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2128 - حازم عاطف صبحي محمود السعدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

GEMS Egypt for Education Services جيمس ايجيبت للخدمات التعليمية

2129 - خالد احمد محمد عبد العزيز النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  

2130 - ايمن على محمد بدر على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  

2131 - وليد محمود محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    293631   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1996 برقم ايداع   976 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2016  بــ :  

942 - سالم أحمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    30523   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2008 برقم ايداع   

3767 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2008  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - يمثل المديرون 

الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, وللمديرين 

مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع وزارة التصالت وتكنولوجيا 

المعلومات وهيئة التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة العلمات 

التجارية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب وكافة مأمورياتها والغرفة التجارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية ومكاتبها التابعة لها ووزارة القوة العاملة والسجل التجاري. للمديرين الحق مجتمعين أو منفردين تمثيل 

الشركة أمام القضاء والمحاكم جميع المحاكم بأنواعها ودرجاتها والنيابات العامة والتصالح في جميع القضايا 

المدنية والجنائية الصلح والتقرير والقرار بترك الخصومة والنكار والبراء.  وكذلك للمديرين الحق مجتمعين أو 

منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق 

استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وللمديرين الحق مجتمعين أو منفردين في إضافة أو حذف الموقعين لبطاقة التوقيع والتفويضات وتعديل سلطة 

التوقيع. وللمديرين الحق مجتمعين أو منفردين في الدفع عن طريق الشيكات المصرفية أو أوامر التحويل المصرفي 

أو التحويل اللكتروني عبر النترنت أو أي وسيلة دفع أخرى )سحب( من حسابات الشركة في جميع البنوك 

وإجراء جميع المعاملت مع جميع الدارات المصرفية التي للشركة حسابات بنكية سواء بالجنيه المصري أو 

الدولر المريكي أو باليورو أو بأي عملة أجنبية أخرى.  للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والعقارات.  للمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم كل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها.  للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

943 - ماجد احمد السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    30718   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2008 برقم 

ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2008  بــ :  استقالة

944 - مصطفى احمد كامل حميدة  مدير   المقيد برقم قيد    30718   وتم ايداعه بتاريخ    2008-02-28 

برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2008  بــ :  

945 - عصام بن على بن مصطفى جميل  مدير   المقيد برقم قيد    30718   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2008 برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2008  بــ :  
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946 - وديع بن عصام بن علي جميل  مدير   المقيد برقم قيد    30718   وتم ايداعه بتاريخ    2008-02-28 

برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2008  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهما لمدة غير محددة

947 - محمد حسن محمود موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30813   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2008 برقم ايداع   4746 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2008  بــ :  التجديد لمجلس الداره لمده ثلث 

سنوات جديده

948 - امال محمد سرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    2007-09-04 

برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  استقالة

949 - عادل سمير محمد طلعت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات  - مع بقاء كافة صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة والمؤشر بها فى السجل 

التجارى كما هى دون تعديل

950 - احمد بسيونى احمد بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  

951 - شامل فهيم لطفى ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  مستقل

952 - سايمون نيكولس رولندس  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  ممثلعن شركة سى 

CDC North Africa Healthcare Limited دى سى نورث افريكا هيلثكير ليميتد

953 - محمد سمير محمد طلعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  

954 - عمرو على الجارحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  مستقل ونائب رئيس مجلس 

الدارة

955 - لياندرو كوتشولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27033   وتم ايداعه بتاريخ    2007-09-04 

برقم ايداع   18344 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  ممثلعن شركة سى دى سى نورث افريكا 

CDC North Africa Healthcare Limited هيلثكير ليميتد

956 - بسام ناصر صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-05 

برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

957 - منصورة   صالح مهدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

958 - اميرة صالح مهدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    05-04-2000 برقم 

ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  تتولي السيدة / اميرة صالح مهدى وحدها ادارة الشركة 

ولها في سبيل ذلك حق التوقيع نيابة عنها في كافة اعمالها اللزمة لمباشرة نشاطها سواء ما تعلق منها بالنواحي 

الدارية او المالية ؛   كما ان لها الحق في ابرام العقود والمشارطات والصفقات والمقاولت المتعلقة بمعاملت 

الشركة بالنقد والجل ؛ ولها شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت ؛ كما ان لها حق فتح الحسابات 

فى البنوك وسحب المستخلصات والشيكات والوراق والحوالت وصرفها من البنوك والشركات والجهات 

الحكومية والفراد ؛ كما ان لها حق فتح العتمادات والقتراض سواء من البنوك والفراد واجراء اي تصرف من 

التصرفات علي ان يكون ذلك لصالح الشركة وفي حدود اغراضها .  كما ان لها حق شراء وبيع العقارات اللزمة 

لتحقيق غرض الشركة وكذلك بيع وشراء جميع المحلت التجارية والصناعية ورهنها وكذلك الشتراك فى 

مؤسسات او شركات اخري لتحقيق غرض الشركة علي انه في حالة غياب الطرف الول لي سبب من السباب 

فأن عليه تفويض الطرف الثاني في هذه الدارة الذي يكون له الحق في القيام بكافة العمال اللزمة لمباشرة نشاط 

الشركة بما في ذلك حق التوقيع

959 - رشا فاضل عباس البلداوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  
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960 - صديقة على محمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

961 - حميدة صالح مهدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-05 

برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

962 - مصطفى فاضل عباس البلداوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

963 - هشام فاضل عباس البلداوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

964 - شيماء  فاضل عباس البلداوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

965 - نبيلة محمد حنفى خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31674   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2008 برقم ايداع   7806 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2008  بــ :  استقالة

966 - ايمن محمد ماهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31674   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-13 

برقم ايداع   7806 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2008  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - تجديد الثقة فى 

مجلس الدارة حتى 2025/12/31

967 - حامد محمد ماهر حامد محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31674   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2008 برقم ايداع   7806 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2008  بــ :  

968 - احمد محمد ماهر حامد محمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31674   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2008 برقم ايداع   7806 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2008  بــ :  

969 - محمد خليل ابراهيم شرش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31983   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2008 برقم ايداع   8885 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2008  بــ :  على ان يكون بذات 

الختصاصات و الصلحيات السابقه

970 - منى سالم مصطفى شكر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    31983   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2008 برقم ايداع   8885 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2008  بــ :  

971 - ايمن محمد احمد شهود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31983   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2008 برقم ايداع   8885 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2008  بــ :  

972 - منال احمد ابراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    32117   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2008 برقم 

ايداع   9413 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2008  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللسيد/ عمر المين عبد السميع المصري الحق منفردا في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بدون حد أقصى.  وللسيد/ عمر المين عبد السميع المصري والسيدة / منال احمد 

ابراهيم صالح )منفردين( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بدون 

حد أقصي وله حق التوقيع عن الشركة على كافة المستندات اللزمة للحصول على تسهيلت ائتمانية وله حق 

التوقيع علي عقود القتراض من البنوك.  - وللسيدة/ منال احمد ابراهيم صالح وللسيد/ عمر المين عبد السميع 

المصري منفردان حق التوقيع على العقود بكافة انواعها وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتلعق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. ولها حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  - وللمديرين منفردين حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكذلك لهما منفردين حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والدراجات البخارية وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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973 - خالدعبد المنعم احمد الميقاتى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32135   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2008 برقم ايداع   9521 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2008  بــ :  الموافقة على تفويض 

الستاذة /  فريدة عبد المنعم الميقاتي و الستاذة / مني عبد المنعم الميقاتي رقم قومى / 26410210101804 

مجتمعين فقط فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان .

975 - محمد كريم السيد عبده الريدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32536   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2008  بــ :  مد فترة 

مجلس الداره الجديد لفتره قادمه مع إعطاء السيد الستاذ / محمد كريم السيد عبده الريدى رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب بالشركه ) منفردا  ( الصلحيات التاليه :-يملك حق الداره والتوقيع نيابة  عن الشركه السيد 

الستاذ / محمد كريم السيد عبده الريدي – بصفته رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب )منفردا ( - كما يكون 

لسيادته )منفردا ( – أوسع السلطات والصلحيات في إدارة  وسير العمل اليومي للشركه بما في ذلك تعيين وفصل 

العاملين وإسناد العمل لهم  كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق تمثيل الشركه أمام كافة الوزارات والدارات 

والجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات بكافة أنواعها - كما يكون لسيادته )منفردا ( حق تمثيل الشركه 

والتوقيع نيابة عن الشركه أمام كافة الجهات والوزارات المعنيه بمزاولة أغراض الشركه - كما يكون لسيادته )

منفردا ( حق التوقيع على عقود البيع أو التنازل عن كل أصول وممتلكات الشركه بكافة أنواعها سواءا  ) السيارات 

أو الراضي أو اللت أو المعدات( أو أية أصول أخري تمتلكها الشركه حاليا  أو مستقبل  – وذلك البيع أو التنازل 

يكون لنفسه أو للغير - كما يكون لسيادته )منفردا ( – حق التوقيع على عقود رهن أو بيع كافة أصول وممتلكات 

الشركه بكافة أنواعها سواءا )السيارات أو الراضي أو اللت أو المعدات( أو أية أصول أخري تمتلكها الشركه 

حاليا  أو مستقبل  - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق التوقيع نيابة  عن الشركه علي كافة أنواع الشيكات والسندات 

الذنيه والسحب من البنــــــــــوك وفتح وغلــــق الحسابات لدي البنوك وكذلك التوقيع علي أي حساب جاري مدين 

للشركه وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق التوقيع نيابة عن 

الشركه على كافة أنواع المعاملت الماليه والرهون للشركه – وذلك أمام جميع أنواع البنوك العامله في جمهورية 

مصر العربيه وأمام الغير أيضا - كما يكون لسيادته )منفردا ( أيضا حق الحصول علي كافة أنواع القروض 

والتسهيلت الئتمانيه والتوقيع على عقود القرض من البنوك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقه بالقروض 

وعمل التوكيلت اللزمه بالرهن لصالح البنوك واليداع بالبنوك  – وذلك من كافة أنواع البنوك العامله بجمهورية 

مصر العربيه أو من الغير أيا  كانت قيمتها– سواءا  بضمان أو بدون ضمان . كما يكون لسيادته )منفردا ( الحق في 

التعامل والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب 

والتامينات و المرور ومصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية بوزارة الداخلية ووزارة السياحة والتوقيع و التعامل 

امام كافة المحافظات والحياء وكافة الوزارات والتوقيع امام الشركة المصرية للتليفونات – كما يكون لسيادته)

منفردا ( الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات .كما يكون لسيادته)منفردا ( حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر - كما يكون لسيادته )منفردا ( حق التوقيع نيابة عن الشركه علي كافة أنواع العقود والتفاقات والتفاقيات 

الدوليه اللزمه لمباشرة أعمال الشركــــــه – كما يكون لسيادته )منفردا ( حق التوقيع علي كافـــــة أنواع العقود أو 

أية عقود مرتبطه أو متصله بنشاط الشركه أو مكمله أو متممه له .

976 - شيريهان السيد عبدة الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32536   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2008  بــ :  

977 - محمد سعد زغلــول حسن رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    32597   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2008 برقم ايداع   11419 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2008  بــ :  إضافة الستاذ/ سيو تشاوتشان 

 Cui ChaoChan  )الصين 21 /07 /1976- جواز سفر PE1305270(, )بدل  من / هنرى شو هنج كونج 

 Henry Chu Heng-Kung ( إلى  المجموعة )أ(    المفوضة بالتوقيع أمام البنوك المصرية والجنبية بذات  

صلحيات التوقيع الممنوحة لفراد المجموعة.   إضافة الستاذ/ ليو ييى Liu Yi )الصين 28 /01 /1980- جواز 

سفر PE2184081(, )بدل  من/ لى وى شيانج Li WeiQiang( إلى  المجموعة )ب(    المفوضة بالتوقيع أمام 

البنوك المصرية والجنبية بذات  صلحيات التوقيع الممنوحة لفراد المجموعة. 
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978 - طارق طلعت مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32804   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12213 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  تجديد مدة المجلس مع بقاء 

الصلحيات كما هى

2138 - ايمن السيد ابراهيم العيوطى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98581   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34292 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  - تفويض 

السيد / ايمن السيد ابراهيم العيوطى . رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى صلحية التوقيع على عقود 

اليجار للغير .

2139 - محمد هانى السيد ابراهيم العيوطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98581   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2016 برقم ايداع   34292 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  

2140 - محسن محمد السيد العيوطى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    98581   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34292 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  

979 - محمد عاطف عبد الوهاب حربيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32804   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12213 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  وافق المجلس على تعيين السيد 

الستاذ / رشدى محمد صالح ابو بكر مديرا مسئول امام الهيئة القومية للتأمين الجتماعى وذلك عن كافة 

الجراءات التى يفرضها القانون رقم 148 لسنة 2019 ولئحتة التنفيذية فيما عدا الجراءات الخاصة بالمادتين 

ارقام 50 و 61 من القانون والعقوبات المتعلقة بهما, كما وافق المجلس على تفويضه فى التوقيع نيابة عن الشركة 

على كافة الوراق والمستندات والنماذج والتفويضات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الجتماعى   .  -  وافق 

المجلس على تعيين السيد الستاذ / رشدى محمد صالح ابو بكر مديرا مسئول امام الهيئة القومية للتأمين 

الجتماعى وذلك عن كافة الجراءات التى يفرضها القانون رقم 148 لسنة 2019 ولئحتة التنفيذية فيما عدا 

الجراءات الخاصة بالمادتين ارقام 50 و 61 من القانون والعقوبات المتعلقة بهما, كما وافق المجلس على تفويضه 

فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة الوراق والمستندات والنماذج والتفويضات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين 

الجتماعى

980 - محمد عادل محمد ياسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    32804   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12213 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  

 - 981

جمال الدين حسين احمد الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32804   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12213 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  

982 - هشام طلعت مصطفي  ابراهيم  رئيس وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32804   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12213 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  رئيس تنفيذى وعضو منتدب  

ممثل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

983 - زيد بن محمد بن زيد الشريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25192   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2007 برقم ايداع   11479 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  تجديد مدة المجلس   اصبح حق 

الداره والتوقيع  وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولهم الحق في التوقيع عل كافه 

الجراءات وتلعقود والمعاملت الماليه الداخله ضمن اغراض الشركه التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوالجل 

ولهم الحق في شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والسيارات والراضي والتوقيع 

عل تلك العقود امام مصلحه الشهر العقاري ولهم الحق في تحويل وبيع وتسديد كافه السندات الزنيه والتجاريه 

وابرام جميع العقود والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركه ولهم حق تعين وعزل وكلء ومستخدمي الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجوررهم ومكافائتهم وقبض ودفع كافه المبالغ النقديه ولهم الحق في التوقيع عل العقود الخاصه 

بالشركه وفتح حسابات الشركه لدي البنوك والصرف واليداع منها والقتراض والرهن وبيع اصول الشركه من 

اصول ثابته ومنقولت وسيارات وعقارات لكل من السيد/ بدر صالح احمد راجح نأئب رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب والسيد/حبيب صالح احمد راجح عضو محلس اداره والعضو المنتدب مجتمعين او منفرديين 

ولهما حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر

984 - بدر صالح احمد راجح  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    25192   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-2007 برقم ايداع   11479 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  

Page 1011 of 1587 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

985 - حبيب صالح احمد راجح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25192   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2007 برقم ايداع   11479 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2008  بــ :  وعضو منتدب

986 - محمد عادل عبد العاطي المتولي قنديل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32905   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2008 برقم ايداع   12600 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2008  بــ :  عزل

987 - محمد  احمد احمد نوراه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32905   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-11 

برقم ايداع   12600 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2008  بــ :  للفروع - وفرع العاشر من رمضان بدل من 

السيد محمد عادل عبدالعاطى المتولى قنديل

988 - جلل عبدالمقصود حسن الزربه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6378   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   38 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2008  بــ :  منح رئيس مجلس الدارة السيد / 

جلل عبدالمقصود حسن الزربه - حق القتراض والتوقيع على عقود التاجير التمويلي وكافه الجراءات 

والمستندات المتعلقة بها وله حق التوقيع علي  عقود بيع الصول الثابته والمنقوله وله الحق في توكيل الغير 

والنفس في كل او بعض مما سبق

989 - جلل عبدالمقصود حسن الزربه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6378   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   38 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2008  بــ :  منح السيد رئيس مجلس الدارة 

جلل عبد المقصود حسن علي الزربة حق القتراض والتوقيع علي عقود التاجيرالتمويلي وكافة الجراءات 

والمستنادات المتعلقة بها

990 - سمير  قمرالدولة رزق فرج السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33573   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-07-2008 برقم ايداع   15459 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  

991 - صلح الدين نظام عسيران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33573   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-07-2008 برقم ايداع   15459 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  

992 - حسام نزية خليل فرحات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33573   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2008 برقم ايداع   15459 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  المنتدب

1091 - فيدا على اسماعيل بهى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39577   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2009 برقم ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة  مع 

بقاء الصلحيات كما هى بدون تعديل.

2176 - نافع فهمي فهمي عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99843   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  

2177 - هانى مصطفى فهمى فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99843   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  

2178 - ملكه اسبيروا عجايبى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99948   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40122 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  استقالة

2179 - جرجس اسبيرو عجايبى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99948   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40122 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  

2180 - مارى جرجس اسبيرو عجايبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99948   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40122 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  

2181 - سحر سمير جلبى عطوان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99948   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40122 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  
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993 - رياض احمد على حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33595   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-07-2008 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة امام القضاء و يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين , وللسيد / رياض احمد علي حسين منفردا حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له حق الشراء والبيع لنفسه وللغير والتنازل لنفسه وللغير والرهن لصول الشركة وممتلكاتها وابرام كافة 

التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال و التصالح في القضايا الخاصة بالشركة وله حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر

994 - رياض احمد على حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33595   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-07-2008 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة امام القضاء و يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين , وللسيد / رياض احمد علي حسين منفردا حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له حق الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها وابرام كافة التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال و 

التصالح في القضايا الخاصة بالشركة وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

995 - رياض احمد على حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33595   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-07-2008 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  تم تحديد 

الختصاصات على النحو التالى يمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وله وحدة منفردا حق التوقيع عن الشركة والتعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وابرام كافه التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر

996 - هايدى رياض احمد على حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33595   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2008 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  

997 - دينا رياض احمد على حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33595   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2008 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2008  بــ :  

998 - تونش اوزكان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33953   وتم ايداعه بتاريخ    2008-08-04 

برقم ايداع   17038 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2008  بــ :  ممثل عن شركة ممفيس كابيتال المحدودة - 

تجديد تعيين مجلس الدارة لثلث اعوام اخرى

999 - وفائى صفوت عزيز ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17836   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2008  بــ :  

1000 - اسامه منير غالي مسعود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17836   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1001 - اشرف محمود محمد ذكي محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17836   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2008  بــ :  

Page 1013 of 1587 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

1002 - شريف حسن امين والى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34223   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-2008 برقم ايداع   18146 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2008  بــ :  تفويض أيا من 

الدكتور / شريف حسن أمين والى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتورة / الميرة خلود محمد فريد 

محمد الشراقى عضو مجلس الدارة المنتدب منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وفتح الحسابات الجارية بالبنوك وغلقها والسحب واليداع من البنوك وقبض ودفع كافه 

المبالغ  من والى كافه الجهات والتوقيع على التسهيلت الئتمانية والعتمادات  المستندية والتوقيع على الشيكات 

والوراق التجارية منفردين بدون حدود قصوى وكذا التوقيع منفردين على كافه العقود بما فى ذلك  عقود الصفقات 

والمعاملت الداخلية بالنقد والجل وتعيين ووقف وعزل وكلء الشركة من الموزعين  البيع والشراء بما فيها جميع 

أصول الشركة الثابتة والمنقولة من أجهزة والمعدات واللت والثاث والسيارات والتوقيع على العقود أمام الشهر 

العقاري

1003 - الميرة خلود محمد فريد محمد الشراقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34223   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-2008 برقم ايداع   18146 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2008  بــ :  منتدب

1004 - امين شريف حسن امين والى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34223   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   18146 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2008  بــ :  منتدب

1005 - سحر على حسن الطوبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34223   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2008 برقم ايداع   18146 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2008  بــ :  

1202 - ياسر سعد ابو حلقة سعد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    44792   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-03-2010 برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  

1203 - هناء فاروق فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44792   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2010 برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  

1204 - شريف اشرف محمود زكى مأمون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    45178   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2010 برقم ايداع   7834 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2010  بــ :  الكائن في قطعة الرض رقم 2 - 

حى زيزينا - مدينة العاشر من رمضان, بدل من السيد/ عمر محمود اسعد الكريمي.

1006 - عيسي حسين مختار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34541   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2008 برقم ايداع   19544 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار 

- أول  : 1- منح السيد/ احمد محمد العالم احويو )نائب المدير العام ( حق التوقيع علي حسابات الشركة وإضافته 

ليكون توقيع من الفئة )أ( علي معاملت الشركة أمام البنوك والمصارف . 2- إضافة توقيع فئة )ب( : للسيد / 

محمد السيد محمد )رئيس قسم الحسابات( ومنح سيادته حق التوقيع علي حسابات الشركة , ليكون توقيعه من فئة )

ب( علي معاملت الشركة أمام البنوك والمصارف - ليكون حق التوقيع علي معاملت الشركة أمام البنوك 

والمصارف لكل من - توقيع فئة )أ(: الستاذ / عيسي حسين مختار)رئيس مجلس الدارة ( , أو الستاذ / 

عبدالرحمن عياد عمار )مدير عام الشركة(  , أو الستاذ / احمد محمد العالم عطية احويو) نائب المدير العام( . 

جواز سفر L2Y377N5 ليبى - توقيع فئة )ب(: السيدة / نجلء حسن رجب زين الدين )عضو مجلس الدارة ( , 

أو الستاذ / خالد المختار مليود دياب )المدير المالي للشركة(, أو الستاذ / محمد السيد محمد ) رئيس قسم 

الحسابات( 28311150101337 مصرى - البقاء علي كافة الصلحيات والتفويض بالتوقيع السابقة كما هي 

بالسجل التجاري بدون تعديل , والتأشير بالسجل التجاري بذلك .

1007 - محمود  صادق محمود  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34541   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2008 برقم ايداع   19544 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار 

. تصحيح الخطأ الوارد بالسم

1008 - نهله حمد احمد عبدالواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34541   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2008 برقم ايداع   19544 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار 

- . تصحيح الخطأ الوارد بالسم

1009 - محمود فراج احمد عمران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34718   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2008 برقم ايداع   20215 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2008  بــ :  - تفويض عضو مجلس الدارة 

السيد / محمد عبدالمجيد السيد السعدنى فى التى - تمثيل الشركة امام الدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم 

وكافة الجهات المختصة .
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1010 - عبدا يعقوب يوسف بوهاشم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2006 برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  

1011 - محمد حمدى محمدى بيومى  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-05 

برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  

1012 - أحمد محمد نور محمد طيب  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-05 

برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  ويباشر المديرون الدارة لمده غير محددة- يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير , ولى عضوين مجتمعين أوسع السلطات في التعامل باسمها والتوقيع عن 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

ومنها -على سبيل المثال ل الحصر- تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة, وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق, و توكيل وعزل المحامين وفتح الحسابات البنكية وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ولي عضوين 

مجتمعين, الحق في التوقيع على عقود القرض والرهن وتقديم الضمانات والتصرف في اصول الشركة, ولهم 

مجتمعين توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   ويحق للجمعية العامة العادية للشركة اتخاذ كافة القرارات 

وتنفيذها وتحديد صلحيات المديرين وصلحيات التوقيع امام الغير وصلحيات توقيع البنوك.

1013 - الستاذ عبدا محمد الكواري  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-05 

برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  

1014 - السيد  يوسف ابوبكر عبد الفتاح  عبد الرزاق المصلح  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-03-2006 برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  

1015 - وليد محمد علي عبدا محمد علي كلداري  مدير   المقيد برقم قيد    17972   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2006 برقم ايداع   2841 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2008  بــ :  

1016 - موسى الحسن عتيق على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35019   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2008 برقم ايداع   21524 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2008  بــ :  ممثل عن شركه ليبيا للستثمار 

بدل من السيد /محمود محمد عمر

1017 - عصام  رمضان  لغه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35019   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2008 برقم ايداع   21524 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2008  بــ :  ممثل عن شركه ليبيا للستثمار 

بدل من السيد / اشرف المبروك سالم

1018 - اشرف سعد راغب سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35074   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2008 برقم ايداع   21820 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2008  بــ :  

2217 - نبيه رشوان ربيع رشوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2218 - سماح شعبان علي ابو العل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2219 - رقيه احمد خليل العشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2220 - عزه محمد محمد عبدالجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2221 - احمد عشري محمد جوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2222 - احمد شيرين محي الدين رافت احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2262 - عمر مصطفى يحيى الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103982   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2017 برقم ايداع   11624 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2017  بــ :  استقالة
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2263 - وليد حسن عبد المنعم صادق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104170   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2017 برقم ايداع   12299 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

بنفس الصلحيات و التشكيل مع بقاء الصلحيات الموجودة بالسجل كما هي

1019 - محسن محمد محمد فتح ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35074   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2008 برقم ايداع   21820 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2008  بــ :  يحق لكل من السيد/ محمد عبد 

ا احمد الشربينى والسيد/ محسن محمد محمد فتح ا مجتمعين او السيد/ محمد عبد ا احمد الشربينى والسيد/ 

احمد حسن حسنى احمد الشافعى مجتمعين او السيد / محسن محمد محمد فتح ا والسيد/ احمد حسن حسنى احمد 

الشافعى مجتمعين الحق في التوقيع علي كافة عقود القتراض او الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها  

من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير و امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية  الخاصة بذلك و لهم الحق 

يحق  في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او للغير و تأجير الصول او المستحضرات الصيدلية.  -

لكل من السيد : محمد عبد ا احمد الشربيني و السيد : محسن محمد محمد فتح ا مجتمعين او السيد :محمد عبد 

ا احمد الشربيني و السيد : احمد حسن حسني احمد الشافعي مجتمعين او السيد : محسن محمد محمد فتح ا و 

السيد : احمد حسن حسني احمد الشافعي مجتمعين   بيع و تنازل و تأجير الصول او المستحضرات الصيدلة

1020 - امانى اسامه كامل حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35074   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2008 برقم ايداع   21820 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2008  بــ :  

1021 - ايمن عبد العظيم رضوان الحامولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35074   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2008 برقم ايداع   21820 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2008  بــ :  

1022 - محمد عبد ا احمد الشربينى مهنا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    35074   

وتم ايداعه بتاريخ    19-10-2008 برقم ايداع   21820 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2008  بــ :  

1023 - هاني فتحي حماد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  

1024 - راما محمد لؤي عنبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  

1025 - شعبان توفيق احمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  

1026 - احمد عبدالفتاح حسنين حنتيره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  استقالة

1027 - محمد على محمد الدكرورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  استقالة

1028 - عبدالوهاب التهامى محمد عبدالبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  استقالة

1029 - نانسى بولس ملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35091   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2008 برقم ايداع   21935 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2008  بــ :  استقالة

1030 - عمرو سلمه احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2007 برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  استقالة

1031 - عمرو محمد محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27288   وتم ايداعه بتاريخ    2007-09-17 

برقم ايداع   19365 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  
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1032 -  هانى محيى الدين عوضين عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    35403   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2008 برقم ايداع   23349 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  تعديل صلحيات وإختصاصات 

مدير الشركة لتصبح كالتالي :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

ولمدير الشركة منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في التعامل مع هيئة التأمينات الجتماعية والجمارك وله حق تأسيس وتعديل 

وتصفية و فسخ الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها و تعديلها وتصفيتها وفسخها وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها ولمدير الشركة حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2279 - هناء بيومى حامد طاهر  مدير   المقيد برقم قيد    104572   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-13 

برقم ايداع   13887 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  استقالة

2280 - محمد محمد صلح الدين مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104680   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2017 برقم ايداع   14139 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2017  بــ :  - ممثل عن الهيئة 

القومية للنتاج الحربى بدل من السيد الدكتور مهندس / حسن احمد عبدالمجيد

2281 - يامن حمدي محمد عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104680   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2017 برقم ايداع   14139 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2017  بــ :  ممثل عن شركة تحيا مصر 

القابضة للستثمار بدل من الستاذ/ صلح عبد الهادي محمد ضيف

2282 -  ثروت محمود نشأت السيد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104815   

وتم ايداعه بتاريخ    23-04-2017 برقم ايداع   14665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2017  بــ :  

2283 - محمد على معوض عبد الحميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104815   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2017 برقم ايداع   14665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2017  بــ :  

2284 - حسين محمود نشأت السيد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104815   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2017 برقم ايداع   14665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2017  بــ :  

2285 - اكرم كسروى عبدالوهاب عبدالعال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104953   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-04-2017 برقم ايداع   15181 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  

2286 - احمد  رفعت  محمد  حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104953   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   15181 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  

2287 - سهير  احمد  محمد حسانين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104953   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   15181 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  

2288 - محمد فؤاد عبد النبي محمد طه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105213   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2017 برقم ايداع   16085 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2017  بــ :  تجديد مدة المجلس بنفس 

التشكيل
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1033 - راجش فاسوديو ديساى Rajesh Vasudeo Desai  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

35429   وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2008 برقم ايداع   23446 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  

تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة السابق دون تغيير لمدة ثلث سنوات متتالية إعتبارا  من تاريخ إنعقاد الجمعية - 

2- إلغاء صلحيات ) المجموعة هـ ( المتمثلة في السيد / أحمد سامي حجاج السيد والسيد / عمرو محمد سعيد 

محمد كامل بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وذلك على عقود القروض والشيكات وخطابات 

الضمان والعتمادات المستندية , وفتح الحسابات , وتحويل الموال , وجميع المعاملت البنكية الخرى وكافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشأن بحد أقصى 20000جنيه مصرى ) فقط عشرون الف جنيه مصري ( أو مايعادلها 

بالدولر المريكي . - 3. تفويض ) المجموعة هـ ( المتمثلة في السيد / أحمد سامي حجاج السيد والسيد / كيرلس 

جميل عبدالثالوث مرجان / بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وذلك على عقود القروض 

والشيكات وخطابات الضمان / والعتمادات المستندية , وفتح الحسابات , وتحويل الموال , وجميع المعاملت 

البنكية الخرى وكافة المستندات /  المتعلقة بهذا الشأن بحد أقصى 20000جنيه مصرى ) فقط عشرون الف جنيه 

مصري ( أو مايعادلها بالدولر المريكي . - 4. إلغاء صلحيات ) المجموعة ج ( المتمثلة في السيد / روهيت 

براکش شاندرا بانت والسيدة عيشة بادمنبهان والسيد جانيش بادمنبهان والدكتور / محمد محمد مصطفي محمد 

حفني ) المدير القليمي ( لي أحد منهم مجتمعا  مع أي أحد من المجموعة ) هـ ( المتمثلة في السيد / أحمد سامي 

حجاج السيد والسيد عمرو محمد سعيد محمد کامل بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وذلك على عقود 

القروض والشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية , وفتح الحسابات , وتحويل الموال , وجميع 

المعاملت البنكية الخرى وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن بحد أقصى 500000جنيه مصرى ) فقط خمسمائة 

الف جنيه مصري ( أو مايعادلها بالدولر المريكي . 5 . تفويض ) المجموعة ج ( المتمثلة في السيد / روهيت 

براکش شاندرا بانت والسيدة عيشة بادمنبهان والسيد جانيش بادمنبهان والدكتور / محمد محمد مصطفي محمد 

حفني ) المدير القليمي ( لي أحد منهم مجتمعا  مع أي أحد من المجموعة ) هـ ( المتمثلة في السيد / أحمد سامي 

حجاج السيد والسيد / كيرلس جميل عبدالثالوث مرجان / بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وذلك على 

عقود القروض والشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية , وفتح الحسابات , وتحويل الموال , وجميع 

المعاملت البنكية الخرى وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن بحد أقصى 500000 جنيه مصرى ) فقط 

خمسمائة الف جنيه مصري ( أو مايعادلها بالدولر المريكي

1034 - علء سيد عبد الصمد سليمان الجابري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18257   

وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2006 برقم ايداع   4075 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  - يكون حق 

الداره والتوقيع لرئيس مجلس الداره والعضوالمنتدب السيد / علء سيد عبدالصمد سليمان الجابرى ) منفردا ( 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق والتسهيلت الئتمانيه وكل 

ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود بيع السيارات بالشهر العقارى وله حق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

.

1035 - امل فاروق سيد داود الجابري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18257   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2006 برقم ايداع   4075 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

1036 - خالد سيد عبد الصمد سليمان الجابري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18257   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2006 برقم ايداع   4075 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

1037 - علء سيد عبد الصمد سليمان الجابري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18257   

وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2006 برقم ايداع   4075 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  تصحيح 

السم - تجديد تعيين مجلس الدارة لفتره جديدة - بنفس صلحيات التوقيع المذكورة في السجل التجاري

1038 - محمد صلح على عبدالرحمن السيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35693   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2008 برقم ايداع   24591 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  استقاله
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2295 - طارق رءوف محمد فائق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل لشركة بنوك مصر للتقدم 

التكنولوجي

2296 - خالد محمد محروس احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل  عن مركز نظم 

المعلومات والحواسب

2297 - ابراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل لشركة 

اى فاينانس للستثمارات المالية والرقمية

2298 - نجلء حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل  للشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1039 - علء الدين كمال محمد خالد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35702   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2008 برقم ايداع   24622 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  تجديد الثقة لمجلس الدارة 

ويكون حق الدارة والتوقيع للسيد / علء الدين كمال محمد )رئيس مجلس الدارة(  والسيد أحمد محمد كمال )

نائب رئيس مجلس الدارة (مجتمعين فقط امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والوزرات والهيئات 

والمحافظات والوحدات المحلية والهيئة العامة للستثمار وكافة الجهات التى تتعامل معها الشركة لتحقيق اغراضها. 

وكذلك التوقيع أمام البنوك فى كافة التعاملت البنكية من فتح حسابات وأعتمادات وقروض ائتمان وسحب وايداع 

– والموافقة بالجماع على تفويض السيد علء الدين كمال محمد ) رئيس مجلس الدارة ( والسيد أحمد محمد كمال 

)نائب رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين فقط والقيام باعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع وشراء او 

رهن والتوقيع على عقود البيع الخاصة باصول الشركة ويجوز للسادة العضاء تفويض او توكيل الغير او احد 

اعضاء مجلس الدارة فى كل او بعض ما ذكر .

1040 - محمد عبد الحميد محسوب احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    35724   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2008 برقم ايداع   24717 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده . يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه 

والتعامل باسمهافيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه اوالقانون اولئحته التفيذيه للجمعيه العامه . وله منفردا 

اداره الشركه وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركه والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكوميه والرسميه 

والوزرات والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ووزاره القوي العامله 

وكافه السفارات ومصلحه الجوزات والهجره والجنسيه ومصلحه الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري 

وهيئه الستثمار وكافه الجهزه التابعه لحيا ء  بكافه محافظات  جمهوريه مصر العربيه وله منفردا  حق التوقيع 

عن الشركه في جميع  التعاملت البنكيه والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس مال الشركه من البنك وفتح 

والغاء حسابات الشركه لدي البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود ما ليه قصوي وفتح 

العتمادات المستنديه وحق بيع وشراء الصول والتصرف فيه بدون حد اقصي وابرام عقود القرض والرهن من 

البنوك والغير وتوقيع كافه العقود باسم ولصالح الشركه امام الشهر العقاري وله الحق في تفويض الغير في كل او 

بعض .

1041 - محمود حمدي حسن حمدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35772   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-11-2008 برقم ايداع   24907 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2008  بــ :  الموافقة على تجديد 

تعيين مجلس الدارة بتشكيله الحالي لمدة ثلث سنوات أخرى

1042 - محمد احمد الساده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36136   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2008 برقم ايداع   26075 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2008  بــ :  تجديد الثقة فى اعضاء مجلس 

الدارة لمدة مماثلة
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1043 - سليم هلل  مدير   المقيد برقم قيد    36461   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2009 برقم ايداع   199 

تم التأشير فى تاريخ 05-01-2009  بــ :  للفرع - اعطاء السيد / سليم هلل مدير الفرع الصلحيات التالية : 

تمثيل الفرع في كافة الغراض المحاسبية والضريبية أما كافة الهيئات الحكومية والقطاع العام و /  أو الخاص 

والبنوك والمؤسسات الئتمانية - إعطاء كافة التصديقات فتح وغلق وإدارة حسابات الفرع في كافة البنوك في 

فرنسا ومصر  - توقيع كافة العقود اللكترونية وتعديلتها - يجوز تفويض سلطة إدارة حسابات الشركة في كافة 

البنوك في فرنسا ومصر لى شخص آخر - ل يجوز تفويض الصلحيات الخرى لى شخص آخر سوى السيد / 

سليم هلل وتسرى حتى 31 / 12 / 2022

1044 - وليد نبيل السيد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36540   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2009 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2009  بــ :  استقالة

1045 - إيهاب السيد عبد الرؤف محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36540   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2009 برقم ايداع   527 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2009  بــ :  بنفس الصلحيات السابقة لرئيس 

مجلس الدارة

2370 -  حسن محمد حسن عاكف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108661   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2017 برقم ايداع   29126 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2017  بــ :  تجديد الثقة في مجلس ادارة 

الشركة ورئيس مجلس الدارة والتجديد لة لفتره جديدة

2371 - محمد فؤاد محمد ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108765   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  وعضو منتدب

2372 - أحمد فؤاد محمد أبو العنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108765   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  الموافقة على 

اعاده تشكيل مجلس الدارة لمده 3 سنوات

2373 - احمد سيد احمد وارث  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    108765   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  

2374 - محمود فؤاد محمد ابو العينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108765   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  وعضو منتدب

2525 - جمال محمود عبداللطيف محجوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد 

دهب للتنمية السياحية

2526 - عبد اللطيف محمود عبداللطيف محجوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد 

السياحية

2527 - وليد محمد الرشيد الشعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن صندوق مصر للتمويل 

والستثمار

2528 - احمد عبد الناصر فؤاد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  استقالة

2529 - عادل محمد قطب القاضى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  استقالة
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1046 - محمد علي محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36626   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2009 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2009  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس 

الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين  و للسيد / محمد على محمد أحمد – رئيس مجلس الدارة - و السيد / إيهاب سعد الدين محمد العشماوى 

– العضو المنتدب -  ) مجتمعين أو منفردين ( الحق فى التوقيع بأسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص و ذلك كله بأسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق 

بيع و شراء و رهن  أصول الشركة والراضى و السيارات و التوقيع على عقود البيع و الشراء  و الرهن و 

القرض للنفس و للغير الزمة لتحقيق ذلك و كذلك الحق فى التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات و 

تعديلها و فسخها و التخارج منها و التوقيع على العقود الخاصة بذلك نيابة عن الشركة  و لهما كذلك حق تعيين و 

عزل موظفى و مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وإبرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بأسم و لصالح الشركة و لهما توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر  و لى أثنين من السادة / محمد على محمد أحمد - رئيس مجلس الدارة - أو / أيهاب سعد الدين محمد 

العشماوى - العضو المنتدب - أو /  شريف محمد على أحمد - عضو مجلس الدارة - ) مجتمعين ( الحق فى 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح الحسابات و إغلقها و التوقيع على الشيكات و 

إصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن  و كافة صور التعمل مع البنوك و المصارف كل 

ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها

1047 - شيماء عبد الظاهر عوض محمد زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    36627   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2009 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2009  بــ :  

1048 - عائشة مصطفى عبد الفتاح عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    36627   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2009 برقم ايداع   869 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2009  بــ :  يمثل المديران الشركه فى علقتها 

مع الغير ولهما فى هذا الصدد مجتمعين أو منفردين أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون أو اللئحه التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللمديران مجتمعين أو منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وللمديران الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذالك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1049 - محمد جمعة محمد انور جمعة زيتون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16230   

وتم ايداعه بتاريخ    12-09-2005 برقم ايداع   12929 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2009  بــ :  اول : 

الموافقة على تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات . ثانيا : الموافقة على حق كفالة وضمان شركة 

روزتكس للستثمارات السياحية سيرينتى سهل حشيش ش.م .م.

1050 - ابراهيم السيد ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36978   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2009 برقم ايداع   2368 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2009  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة
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1051 - ايمن عبدالنبى مصلحى الغباشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8299   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2005 برقم ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2009  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية إمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / ايمن عبد النبى مصيلحي الغباشى منفردا وله حق 

التعامل مع النفس او الغير  والتعامل باسم الشركة وضمن إغراضها إمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات  وفتح وغلق  الحسابات  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والعقود بكافة انواعها وحق القتراض والرهن  وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

حق كفالة الغير وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر منفردا 

فيما عدا الشركاء الموصين.

1053 - معتز كمال محمد احمد عوف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37557   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-03-2009 برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2009  بــ :  -  يكون لكل 

من السيد/ معتز كمال محمد احمد عوف بصقته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ احمد عواد موسي 

عواد بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب منفردان التي : 1- أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

ومتابعة سير العمل اليومي فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.  2- الحق في تمثيل الشركة في كافة المعاملت أمام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط.3- الحق في التوقيع 

علي كافة العقود والتفاقيات اللزمة لمباشرة الشركة لعمالها أو لنشاطها أو المكملة أو المرتبطة بها. 4- الحق في 

التوقيع علي عقود اليجار او البيع أو الشراء البتدائية أو النهائية للمواد أو المهمات أو العقارات أو المنقولت أو 

الجهزة أو المعدات أو الثاث أو السيارات . 5- الحق في تعيين وفصل ووقف وعزل العاملين والموظفين ووكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد أجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم . 6- الحق في فتح أو غلق الحسابات باسم الشركة لدى 

المصارف والبنوك المرخص لها فى جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية والتوقيع على طلبات 

فتح الحساب وأية مستندات أخرى مطلوبة في هذا الشأن.  7- الحق في اليداع والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية أو التوقيع علي حساب جاري مدين أو السندات الذنية باسم الشركة لدي البنوك.  8- الحق في التعامل 

مع البنوك والتوقيع علي الشيكات والسحب واليداع . 9- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والدارات الحكومية و 

الغير حكومية والشركات و الوزارات و غيرها بما يشمل الهيئة العامة للستثمار ومصلحة الضرائب ومأمورياتها 

وإداراتها والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك 

وكافة أنواع الهيئات . ولهما منفردان الحق في توكيل أو تفويض أحد اعضاء مجلس الدارة أو الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

1054 - عمرو ابراهيم محمد ابو عش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  ) استقالة ( .
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1055 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  غير تنفيذى مستقل . 

وافق السادة الحضور بالجماع على تعيين الستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم, في منصب المدير  .1

المالي للشركة والستاذ/ محمد حسن محمود حمودة, في منصب مدير عام أول للتدقيق الداخلي والمراجعة الداخلية 

وافق السادة الحضور بالجماع على تفويض  للشركة على النحو المطلوب من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.  2.

السيد/ علء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي, بصفته رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي – مستقل للستاذ/ طارق 

عبد العال عبد الحميد عبد العال, المحامي بالتوقيع على تصالحات المحامي العام والقرار بالصلح أمام المحاكم في 

الموافقة على تعديل  شأن تسديد مستحقات الشركة بعد صدور حكم نهائي في مواجهته وذلك عن عام 2022.   3.

صلحيات التوقيع أمام البنوك نيابة عن الشركة وسلطات التوقيع العامة على العقود نيابة عن الشركة:  أول : إلغاء 

كافة صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة سواء لدى البنوك أو صلحيات التوقيع العامة على العقود الممنوحة لكل 

من الستاذ/ مصطفى محمد أحمد عبد الغفار, والستاذ/ محمد يوسف حسين بيومي.  ثانيا : وافق السادة الحضور 

بالجماع على منح صلحيات التوقيع أمام البنوك بكافة المعاملت البنكية المختلفة والتعاقدات وسلطات التوقيع 

يكون حق التوقيع على كافة حسابات الشركة  العامة على العقود نيابة عن الشركة وذلك على النحو التالي: -    -

لدى البنوك وابرام كافة المعاملت البنكية المختلفة وطلبات السحب من التمويلت الممنوحة من البنوك بشروطها 

المتفق عليها بعقد التمويل والتعاقدات وسلطات التوقيع العامة على كافة العقود وبدون حد أقصى للساتذة التالي 

الستاذ/ نعيم فؤاد  الستاذ/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار )توقيع أول( أو؛  2- أسماؤهم:   1-

الستاذ/ أحمد  الستاذ/ وليد أحمد محمد محروس رماح )توقيع أول( أو؛  4- إبراهيم حبشي )توقيع أول( أو؛  3-

الستاذ/ محمد رمضان حامد محمد هلل, والستاذ/ محمد يسري حسين  شاهر محمود عابد )توقيع أول( أو؛  5-

طاحون, والستاذ/ حاتم حمدي حسن محمود أبو العنين, )أي إثنين مجتمعين( )توقيع أول(.     مجتمعا  مع أيا  من 

الستاذ/ هشام  الستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم )توقيع ثاني( أو؛  2- السادة التالي أسماؤهم:  1-

الستاذ/ سيف الدين عصام عبد المنعم البسيوني )توقيع  مصطفى عبد المقصود البساطي )توقيع ثاني( أو؛  3-

الستاذ/ كريم نشأت هلل حماد )توقيع ثاني(.  ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما  ثاني( أو؛  4-

سبق.     - يكون حق التوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وابرام كافة المعاملت البنكية المختلفة 

والتعاقدات وسلطات التوقيع العامة على كافة العقود وحتى 500,000 جنيه مصري )فقط خمسمائة ألف جنيها  

الستاذ/ وليد أحمد محمد محروس رماح )توقيع أول( أو؛  2- مصريا  ل غير( للساتذة التالي أسماؤهم:   1-

الستاذ/ محمد رمضان حامد محمد هلل )توقيع أول( أو؛  3- الستاذ/ أحمد شاهر محمود عابد )توقيع 

الستاذ/ محمد يسري حسين  أول( أو؛  4- الستاذ/ حاتم حمدي حسن محمود أبو العنين )توقيع أول( أو؛  5-

الستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم  طاحون )توقيع أول(.  مجتمعا  مع أيا  من السادة التالي أسماؤهم:  1-

ولهم الحق في تفويض الغير في كل  الستاذ/ كريم نشأت هلل حماد )توقيع ثاني(.   )توقيع ثاني( أو؛  2-

يكون حق التوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وابرام كافة المعاملت  أو بعض ما سبق.   -

والتحويلت البنكية المختلفة من حسابات شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م إلى حسابات 

شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م. والتوقيع على إقرارات قبول الحوالت والخطارات )

الستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم.   مجتمعين أو منفردين( وبدون حد أقصى للساتذة التالي أسماؤهم:  1-

وافق السادة  الستاذ/ كريم نشأت هلل حماد.  ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.   4. -2

الحضور على التفويض الصادر من مجلس إدارة شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م. 

للستاذ/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب وذلك في التوقيع منفردا  على 

مخالصات السداد الكامل لمستحقات الشركة من التمويلت الممنوحة لعملء الشركة وله الحق في تفويض الغير في 

وافق السادة الحضور على التفويض الصادر من مجلس إدارة شركة تنميه لخدمات  كل أو بعض ما سبق.   5.

المشروعات متناهية الصغر ش.م.م. للساتذة/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم والستاذ/ كريم نشأت هلل 

حماد, مجتمعين أو منفردين في التوقيع على مخالصات السداد الكامل لمستحقات الشركة من التمويلت الممنوحة 

لعملء الشركة وذلك عن عام 2022.  ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.   6. تعديل 

صلحيات التوقيع على عقود القتراض وإبرام والتوقيع على كافة العقود والضمانات والمستندات المرتبطة به 

نيابة والكفالت عن الشركة مع الغير:  أول : إلغاء كافة صلحيات التوقيع عقود القتراض وإبرام والتوقيع على 

كافة العقود والضمانات والمستندات المرتبطة به والكفالت نيابة عن الشركة مع الغير الممنوحة للستاذ/ مصطفى 

محمد أحمد عبد الغفار.    ثانيا : وافق السادة الحضور بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع ليصبح الحق في 
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القتراض وإبرام والتوقيع على كافة العقود والضمانات والمستندات المرتبطة به نيابة عن الشركة مع الغير وبدون 

حد أقصى, للسادة التالي أسماؤهم:  1- السيد/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, العضو المنتدب )

الستاذ/ نعيم فؤاد إبراهيم حبشي, أو الستاذ/ وليد أحمد محمد محروس رماح, أو  توقيع أول( )منفرد(.  أو  2-

الستاذ/ أحمد شاهر محمود عابد. )أي إثنين مجتمعين( )توقيع أول(.  مجتمعا  مع أيا  من السادة التالي أسماؤهم:  

السيد/ سيف الدين عصام عبد المنعم البسيوني )توقيع ثاني( )منفرد( أو؛   السيد/ هشام مصطفى عبد المقصود 

البساطي )توقيع ثاني( )منفرد( أو؛   الستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عبد الحليم )توقيع ثاني( )منفرد(.   7.

وافق السادة الحضور بالجماع على تفويض الستاذ/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, بصفته 

العضو المنتدب للشركة وذلك في صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة على عقود التمويل المبرمة ما بين الشركة 

وافق السادة الحضور بالجماع على  والعملء فقط دون غيرها كما له حق تفويض الغير في حدود ذلك.   8.

التفويض الصادر من الستاذ/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب للستاذ/ نعيم فؤاد 

إبراهيم حبشي, أو الستاذ/ وليد أحمد محمد محروس رماح, أو الستاذ/ أحمد شاهر محمود عابد. )أي إثنين 

مجتمعين( في التوقيع نيابة عنه على عقود التمويل المبرمة ما بين الشركة والعملء فقط دون غيرها وذلك عن عام 

وافق السادة  2022 كما لهم الحق في تفويض الغير في حدود ذلك على أن يراعى تجديد هذا التفويض سنويا .   9.

الحاضرون بالجماع على تفويض الستاذ/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب في 

التوقيع )منفردا ( على كافة المعاملت مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة 

المستندات والخطابات الصادرة من الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية وله الحق في تفويض الغير في كل أو 

وافق السادة الحضور بالجماع على التفويض الصادر من الستاذ/ حسام الدين مصطفى  بعض ما ذكر.    10.

حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب للستاذ/ نعيم فؤاد إبراهيم حبشي, أو الستاذ/ وليد أحمد محمد 

محروس رماح, أو الستاذ/ أحمد شاهر محمود عابد. )أي إثنين مجتمعين( وذلك في التعامل مع الهيئة العامة 

للرقابة المالية والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والخطابات الصادرة من الشركة للهيئة العامة للرقابة 

المالية عن عام2022, ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر على أن يراعى تجديد التفويض 

وافق السادة الحضور بالجماع على التفويض الصادر من الستاذ/ حسام الدين مصطفى  سنويا .   -   11.

الستاذ/  حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب بتفويض إثنين مجتمعين من السادة التالي أسماؤهم:   1-

الستاذ/ محمد عبد  الستاذ/ نعيم فؤاد ابراهيم حبشي.  3- حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار.  2-

الستاذ/ محمد رمضان حامد محمد  الستاذ/ وليد أحمد محمد محروس رماح.  5- الحميد محمد عبد الحليم.  4-

الستاذ/ أحمد شاهر  الستاذ/ كريم نشأت هلل حماد.  8- الستاذ/ محمد يسري حسين طاحون.  7- هلل.  6-

الستاذ/ حاتم حمدي حسن محمود أبو العنين.  وذلك في التوقيع على خطابات وإخطارات  محمود عابد.  9-

الحوالة الصادرة من الشركة لصالح البنك المصري الخليجي والبنك الهلي الكويتي عن عام 2022, على أن 

وافق السادة الحضور بالجماع على تجديد تفويض السيد/ حسام الدين  يراعي تجديد التفويض سنويا.   12.

مصطفى حسني حسين النجار, بصفته  العضو المنتدب في التوقيع على المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات كل 

شريحة من الشرائح الدورية لحوالة عقود التمويل الصادرة من الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن عام 

2022 وذلك بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 10-1-2022 وفقا  لقانون تنظيم 

مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم )141( لسنة 2014وقرارات مجلس 

وافق السادة  إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن على أن يراعى تجديد هذا التفويض سنويا .  13.

الحضور بالجماع على تجديد تفويض السيد/ حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار, بصفته العضو المنتدب 

للغير في تظهير السندات الذنية المرتبطة بعقد التمويل بشرائح دورية المبرم ما بين الشركة والبنك المصري 

الخليجي )ش.م.م.( المؤرخ في 12 أبريل 2016 وذلك عن عام 2022, ويكون للسيد/ حسام الدين مصطفى 

حسني حسين النجار, العضو المنتدب الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1056 - حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  وعضو منتدب  ممثل 

عن المجموعة المالية فايناس القابضة ش م م

1057 - فاطمه ابراهيم محمود لطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن المجموعة 

المالية فايناس القابضة ش م م
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1058 - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن 

المجموعة المالية فايناس القابضة ش م م

1059 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  غير تنفيذى مستقل .

1060 - نعيم  فؤاد  ابراهيم  حبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  تنفيذى .

1061 - احكام محمد عبد الشكور الظواهري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  غير تنفيذى مستقل

1062 - ميشال الياس زياده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37964   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2009 برقم ايداع   6421 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  تجديد مجلس الدارة لفترة جديدة

1063 - يحيى عبد الرؤوف عبد الحى  سالمان  مدير عام   المقيد برقم قيد    38206   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2009 برقم ايداع   7477 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2009  بــ :  ويباشر المديران وظيفتهما لمده 

غير محدوده ---- يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد مجتمعين او منفردين أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة فى عقد الشركة أو القانون أو ال ئحة 

التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وللمديران الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

للمستلزمات والثاثات والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر .   ) أما أصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والبيع والرهن 

لممتلكات الشركة العقارية والراضى )فيلزم موافقة 100%من ملك الحصص كتابة(

1064 - محمد عبد الرؤف  عبد الحي  علي  سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    38206   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2009 برقم ايداع   7477 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2009  بــ :  

2548 - كين مينجيان QIN MINGYAN  مدير   المقيد برقم قيد    116421   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   5057 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  

2608 - وائل محمد عباس احمد حمدي  مدير   المقيد برقم قيد    119645   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16051 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2609 - مدحت محمد محمد عطال  مدير   المقيد برقم قيد    119645   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-04 

برقم ايداع   16051 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

1067 - علءالدين احمد محمد عامر  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    39054   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2009 برقم ايداع   11058 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2009  بــ :  رئيس مجلس الدارة 

يمثل الشركة امام الجهات القضائية - يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة و نائب مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الحق في المصادقات والتوقيع على الحسابات الدائنة والمدينة وكافة العمال المصرفية بما فيها 

الحسابات والعتمادات بالبنوك وسحب وايداع والتوقيع علي الشيكات واصدار خطابات الضمان علي ان يكون 

التوقيع لثنين من رئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب مجتمعين فقط  - ويكون 

حق بيع أصول الشركة واستبدالها وحق الرهن والقتراض للسيد / رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب مجتمعين فقط بعد موافقه الجمعية العموميه

1068 - محمد احمد محمد عامر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    39054   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2009 برقم ايداع   11058 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2009  بــ :  
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1069 - ذكي عدلي ذكي مكاري  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    39054   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2009 برقم ايداع   11058 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2009  بــ :  

1070 - محمود مصطفي حسين  ابراهيم جاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39054   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2009 برقم ايداع   11058 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2009  بــ :  استقاله

1071 - احمد محمد حلمي عباس عفيفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    39054   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2009 برقم ايداع   11058 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2009  بــ :  استقاله

1072 - مني محمد رجاء احمد مصطفي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-1998 برقم ايداع   797 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  استقالة

1073 - هنا رضا  سيد احمد الدسوقى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-1998 برقم ايداع   797 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  

1074 - ايناس صلح احمد الصفتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل الشركة العربية للصناعات 

الدوائية والمستلزمات الطبية

1075 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شتله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل الشركة العربية للصناعات 

الدوائية والمستلزمات الطبية

1076 - معتز محمد محمد القصبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل المصرف المتحد

1077 - باسم محمد عبدا عبدالحميد صلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل شركة ممفيس للدوية

1078 - اسلم حسن محروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل الشركة العربية للصناعات 

الدوائية والمستلزمات الطبية

1079 - نفين كمال على كشميرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل المصرف المتحد

1080 - عبد الناصر بدوى سنجاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل الشركة العربية للصناعات 

الدوائية والمستلزمات الطبية

1081 - عادل احمد على الخبيرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل الشركة العربية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

1082 - نفين كمال على كشميرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  

1083 - معتز محمد محمد القصبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  

1084 - محمد صلح الدين على حسن فايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  

1085 - عادل احمد على الخبيرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  

1086 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شتله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  

1087 - ايناس صلح احمد الصفتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  
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1088 - باسم محمد عبدا عبدالحميد صلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    866   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1984 برقم ايداع   184 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2009  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة للدوية 

والكيماويات والمستلزمات الطبية - بدل من الدكتورة / عبله يوسف عبد ا اعتبارا من 2022/3/31

1089 - احمد صبحي عبدالحميد احمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5933   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2000 برقم ايداع   1465 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2009  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين احمد صبحى عبدالحميد احمد والشريك الثانى محمد 

عبدالحميد احمد سالم مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى بيع وشراء اصول المملوكة باسم الشركه وكذلك لهما 

حق شراء وبيع  السيارات المملوكة باسم الشركة وكذلك حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود  الشراء والقتراض والرهن للنفس وللغير والستدانه والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى كفالة الغير وقبول الكفالة من الغير 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتابتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل ما ذكر مجتمعين او منفردين .

1090 - حسن حسين صدقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30798   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1997 برقم ايداع   2750 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2009  بــ :  تجديد تعيين رئيس واعضاء 

مجلس الدارة لمدة جديدة

1092 - اسامه فتحى ابو زيد السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    40164   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2009 برقم ايداع   15052 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2009  بــ :  الدارة والتوقيع 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا وله تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسـم الشـركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسـديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشـارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولرئيس مجلس الدارة والعضـو المنتدب منفردا التعامل مع البنوك والمصـارف من ســـــحب 

وايداع وفتح  حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسـم الشـركة وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود 

الشـراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وغير العقارية ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق 

في توكيل الغير في التعامل مع البنوك والمصارف من سـحـب وايداع وفتح حسـابات وكافة صـور التعامل مع 

جميع البنوك والمصـارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال

1093 - محمد حسنى  محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    40360   وتم ايداعه بتاريخ    2009-07-29 

برقم ايداع   15859 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2009  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها و إجراء كافة العقود و 

المعاملت الداخلة ضمن أغراض الشركة و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و 

إصدار خطابات و شهادات الضهمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و ضمن إغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و ضمن 

أغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم الحق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر و كما لهما الحق في كفالة الغير مجتمعين أو منفردين

1094 - خالد حسن محمد القدامه  مدير   المقيد برقم قيد    40623   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2009 برقم 

ايداع   17003 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2009  بــ :  
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1095 - ايمان محمد فؤاد عبد العليم  مدير   المقيد برقم قيد    40623   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-13 

برقم ايداع   17003 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2009  بــ :  

1096 - احمد خالد حسن محمد القدامه  مدير   المقيد برقم قيد    40623   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-13 

برقم ايداع   17003 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2009  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  و لكل من السيد / خالد 

حسن محمد القدامة - و السيد / احمد خالد حسن محمد القدامة ــ مجتمعين او منفردين ــ الحق فى الدارة و التوقيع 

و ايداع و صرف الشيكات و القتراض و كافة المعاملت البنكية و التصرف فى الصول سواء بالبيع او الرهن و 

التوقيع على جميع العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

تعيين و عزل مستخدمى الشركة و تحديد اجورهم و مكافاتهم ــ و للسيدة / ايمان محمد فؤاد عبد العليم ــ حق ادارة 

العلقات العامة فقط ــ و لهم الحق فى تفويض و توكيل الغير فى كل اوبعض مما ذكر .

1097 - تونش اوزكان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40838   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-26 

برقم ايداع   17921 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لثلث اعوام اخرى

1098 - مروه محمد طاهر على محاريق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41064   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2009 برقم ايداع   18851 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2009  بــ :  خلفا للسيد / رافت سليمان على 

عضو مجلس الدارة المتوفى

1099 - عادل المعتز عادل اللفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41087   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2009 برقم ايداع   18945 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2009  بــ :  ممثل لشركة القاهرة للدواجن

1250 - محمد احمد قاسم الحلو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  تجديد مده المجلس 

الداره الحالي لمده اخري بنفس السلطات والصلحيات

1251 - محمد محمد عبد المنعم محمد احمد الغباتى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

48333   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2010 برقم ايداع   21606 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2010  بــ :  

الموافقة علي تجديد مده مجلس الدارة بنفس الصلحيات المخولة لة فى السجل التجارى وبذلك يكون تشكيل 

مجلس الدارة على النحو التالى

1252 - خالد محمد عبد المنعم محمد الغباتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48333   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-10-2010 برقم ايداع   21606 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2010  بــ :  
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1100 - مصطفى محمد راشد على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41087   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2009 برقم ايداع   18945 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2009  بــ :  يتم الغاء كافة 

الصلحيات السابقة لمجلس الدارة وتصبح الصلحيات على النحو التالي:  يمثل الشركة قانونا  وامام القضاء السيد 

/ رئيس مجلس الدارة.  يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف 

احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 

25905052100035 مجتمعين الحق في إصدار وإلغاء كافة التوكيلت القانونية الصادرة باسم الشركة   

يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير 

المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة امام الغير..  يرخص للسيدين 

/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  و الستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين 

لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين الحق في ابرام وإجراء 

كافة  التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة بكافة أنواعها ومن هذه التصرفات البيع و الشراء و  التنازل و 

الرهن واليجار وكذلك التوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة بهذه التصرفات  ومن بينها أيضا  عقود 

وأوامر ومستندات بيع و شراء الوراق المالية وذلك أمام كافة الجهات و  المصالح و الهيئات الحكومية ومن بينها 

الشهر العقاري و التوثيق و البورصة المصرية و شركة  مصر للمقاصة والسجل التجاري والغرف التجارية وامام 

إدارات المرور وفى التصديق على عقود البيع امام الشهر العقاري وفى تحديد كافة الصلحيات المالية وغيرها 

للعاملين بالشركة امام البنوك والجهات المصرفية الخرى وفى توكيل من يراه في التنازل عن عدادات المياه 

والكهرباء والتليفونات وعقود اليجار لفروع بيع منتجات الشركة التي يتم التأشير بغلقها وشطبها من السجل 

التجاري وكذلك كافة الجهات الغير حكومية وكذلك الحق في التوقيع على عقود تأسيس  الشركات و التعديلت 

اللزمة لها.  يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد 

أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 

مجتمعين في التوقيع علي عقود فتح وإغلق الحسابات البنكية وعقود الستدانة والقرض والرهن والتوقيع على 

كافة الشيكات وكافة المعاملت البنكية والمصرفية أمام البنوك والجهات المصرفية الخرى ولهم الحق في تفويض 

وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر  يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد 

عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 

25905052100035 مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك والجهات المصرفية الخرى علي كفالة 

الشركات التابعة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها.  يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل 

رقم قومي 25905052100035 مجتمعين في تحديد كافة الصلحيات المالية وغيرها للعاملين بالشركة امام 

البنوك والجهات المصرفية  -

1101 - كامل حسن أحمد أبو علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41409   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

بذات التشكيل والصفات وسلطات التوقيع .

1102 - هديل صالح عبد ا كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    41458   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-10-2009 برقم ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2009  بــ :  ممثل عن 

شركة دله الدولية كايمان ايلند

1103 - محمود احمد عبد الحافظ  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    41458   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة دله الدولية 

كايمان ايلند

1104 - عبد ا صالح عبد ا كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41458   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة دله الدوليه ) 

كايمان ايلند (

2879 - احمد سمير احمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  
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2880 - احمد مسعد محمد محمد العزونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131436   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6975 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

3095 - محمد عبدالعزيز عبداللطيف هارون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  المنوفيه

3096 - شيماء موسى عبدالحميد خيرا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  المنوفية

3097 - محمد عبدالباقى عبداللطيف عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  سوهاج

3098 - ماجد مجدي فرج يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  طنطا

3099 - طارق محمد عباس الدياسطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137986   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2019 برقم ايداع   31732 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  استقالة

3100 - بى اوتو لتجارة السيارات  شركة مساهمة مصرية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137986   

وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2019 برقم ايداع   31732 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  

3160 - سمر  جمال الدين محمد صيام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140808   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   42548 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

3161 - كريم مصطفى سيد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140808   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   42548 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

3162 - كريستين فيليب زكريا لبيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140808   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   42548 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

3163 - محمد صبرى عباس عثمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90992   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   6038 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

1105 - عبد العزيز محمد عبده يمانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41458   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة دله الدولية 

كايمان ايلند - اعاده تعيين مجلس الدارة - وتكون الصلحيات لكل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس 

الحق في التعامل باسم الشركة الشركة وضمن اغراضها  الدارة والعضو المنتدب منفردين على النحو التالي :  •

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد  التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها.  •

مرتباتهم وأجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.  •

الحق في تأسيس الشركات وتعديلها وتوثيقها والتوقيع على عقود تعديلها امام الشهر العقاري وتمثيل الشركة 

امام مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة 

التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري وشركة مصر للمقاصة وبورصة الوراق 

لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس  ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.  • المالية.  •

وتكون التوقيعات عن الشركة لدى البنوك على النحو التالي:-   الدارة منفردين حق فتح وغلق الحسابات البنكية.  -

الستاذة/ هديل صالح عبد ا كامل  المهندس/ عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الدارة )فئة أ(.  2- -1

الستاذ/ محمود احمد عبد الحافظ العضو المنتدب )فئة  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )فئة أ(.  3-

الستاذ/ حسام  الستاذة/ نهال محمد هاني محمد حمدي البشري مدير عام تطوير العمال )فئة أ(.  5- أ(.  4-

الستاذ/ رضا على إسماعيل على مدير عام الدارة المالية )فئة  حسين محمد محبوب مستشار مالي )فئة ب(.  6-

الستاذ/ هيثم محمد سيف الهدى رئيس حسابات )فئة ب(.  على ان يكون التوقيع لثنين مجتمعين  ب(.  7-

توقيع من فئة )أ( مع توقيع من فئة )ب(.

1106 - ريناتا يوسف الدالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41686   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2009 برقم ايداع   21008 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2009  بــ :  

1107 - ماهر احمد مجد الدين عبد الفتاح الدالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41686   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2009 برقم ايداع   21008 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2009  بــ :  
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1108 - شريف احمد مجد الدين عبد الفتاح الدالي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41686   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2009 برقم ايداع   21008 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2009  بــ :  تجديد اعضاء مجلس 

الدارة لفترة جديدة مع البقاء صلحيات التوقيع كما هى دون تعديل .

1109 - جوزيف سمير سعيد عبد الثالثوث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  استقالة

1110 - عادل نجيب مجلى تاوضرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  استقالة

1111 - ماجد فايز رياض عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  استقالة

1112 - حاتم احمد مختاراحمد شافعى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  استقالة

1113 - سامح رؤف فؤاد كراس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  استقالة

1114 - سامى سمير عوض وهبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة وادى دجله 

ايجيبرو القابضة للستثمارات المالية ش م م - اعادة تشكيل مجلس الدارة - الموافقة علي إعادة تحديد سلطات 

التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي - يكون التوقيع عن الشركة لي احد من السادة اعضاء مجلس الدارة 

منفردا و ذلك فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء كافة المعاملت المصرفية 

من فتح حسابات وسحب وإيداع وطلب القروض والتسهيلت الئتمانية وطلب خطابات الضمان  والرهن وكذلك 

حق التوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء والبيع أو اليجار 

البتدائية والنهائية لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وتعيين 

وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد أجورهم  ومكافأتهم وفى قبض المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والوراق التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولهم 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1115 - عادل سمير عوض وهبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  والعضو المنتدب - ممثل عن 

شركة وادى دجله ايجيبرو القابضة للستثمارات المالية ش م م . بدل من السيد / هانى فؤاد خليل طنيوس

1116 - مجدى سمير عوض وهبه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41790   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21331 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  ممثل عن شركة انديه وادى 

دجله ش م م

1117 - الحسينى محمد عبدالباقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41793   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21334 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  

1118 - هميس أسامة أمين خيرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41793   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21334 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  من ذوي الخبره

1119 - منال احمد ابراهيم وهبه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    41793   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21334 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  
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1120 - احمد محمد مصطفى شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41793   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2009 برقم ايداع   21334 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2009  بــ :  تفويض السيد رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان و حق القتراض والرهن وكفالة الغير ) شركات او افراد ( وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

  Martijn Jan Charles Marie Schoonenberg  1121 - مارتيجن جان شارلز مارى شوننبيرج

عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42093   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2009 برقم ايداع   22559 تم 

التأشير فى تاريخ 08-11-2009  بــ :  ممثل عن شركه صن كيميكال جروب كوبراتيف

1122 - كارلو موسو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42093   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-08 

برقم ايداع   22559 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2009  بــ :  ممثل عن شركة صن كيمكال جروب كوبراتيف 

- تجديد تعيين تشكيل مجلس الدارة لفترة جديدة.

1123 - لطفى حسن البدراوى حسن البدراوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42093   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2009 برقم ايداع   22559 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2009  بــ :  ممثل عن شركه كابسى 

للدهانات

1124 - عمرو محمد محمد السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42093   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2009 برقم ايداع   22559 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2009  بــ :  ممثل عن شركه كابسى 

للدهانات

1125 - ارينج اختان  ARINC AKTAN  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42093   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2009 برقم ايداع   22559 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2009  بــ :  ممثل عن شركة 

صن كيميكال القابضة بى فى

1126 - جامشيد  جاهنجير  خان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42198   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2009 برقم ايداع   23015 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2009  بــ :  وافق المجلس بالجماع على 

تعيين السيد/ جامشيد جاهنجير خان, أمريكي مواليد 17/11/1979, جواز سفر رقم 561249886 , رئيس 

مجلس إدارة, شركة لفارچ بيلديج ماتريلز تريدنج إيجيبت ش.م.م., ممثل  لشركة لفارچ بيلديج ماتريلز هولدنج 

إيجيبت ش.م.م., بدل  من السيد/ سولومون بومجارتنر .   كما وافق المجلس بالجماع على تعيين السيد/ نجيب 

ريبي, مغربي مواليد 03/08/1980, جواز سفر رقم CU8293628 , عضو  مجلس إدارة, بشركة لفارچ 

بيلديج ماتريلز تريدنج إيجيبت ش.م.م., ممثل  لشركة لفارچ بيلديج ماتريلز هولدنج إيجيبت ش.م.م., بدل  من 

السيد/ نيلز ليدنك.  كما وافق المجلس بالجماع على أن يحل السيد/ جامشيد جاهنجير خان, بصفته رئيس مجلس 

إدارة, محل السيد/ سولومون بومجارتنر, في كافة السلطات والصلحيات والختصاصات الممنوحة له والمذكورة 

في السجل التجاري.  كما وافق المجلس بالجماع على أن يحل السيد/ نجيب ريبي, محل السيد/ نيلز ليدينك, في 

كافة السلطات والصلحيات والختصاصات الممنوحة له والمذكورة في السجل التجاري.  كما وافق المجلس 

بالجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة السيد / جامشيد جاهنجير خان, بالتوقيع منفردا  على جميع 

العقود الخاصة بالشركة, وكذلك تفويض السادة التالي أسمائهم في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود 

ليكون التوقيع لي إثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:   محمد رمضان عبد العزيز رمضان, مصطفى محمد 

النجدي مصطفى محمد النجدي, رامى سامى مرزوق, وحيد محمد إمام الشافعي, أحمد عبده خليفه, كريم إسماعيل 

حسن, فيروز تيسير السيد حسين, مروه محمد كريم الدين محمود.

1127 - سولومون بومجارتنر افيلز  تحميل   المقيد برقم قيد    42198   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-11 

برقم ايداع   23015 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2009  بــ :  
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1128 - محمد بيومى عزالدين عبد العزيز فهمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42327   

وتم ايداعه بتاريخ    17-11-2009 برقم ايداع   23406 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2009  بــ :  تجديد 

عضويه مجلس الداره الحالي لمده ثلث سنوات قادمه بنفس التفويضات ---- تفويض السيد/ محمد بيومى 

عزالدين عبدالعزيز فهمى رئيس مجلس الدارة فى التوقيع على الشيكات والسندات وعقود التأجير التمويلي 

ومستندات التمويل الخاص بتلك العقود مع كافة الشركات وكذا في التوقيع على عقود البيع والشراء للنفس وللغير 

وذلك على كامل ارض ومبانى وانشاءات قطعة الرض رقم 5 حاليا سابقا 5تنظيم الكائنة بشارع عبدالرحمن 

حسين _ بولق الدكرور _ مدينه الوقاف _ الجيزة والبالغ اجمالى مساحتها 563,45 متر مربع ) خمسمائة ثلثة 

وستون متر وخمسة واربعون ديسيمتر( وذلك لصالح كافة الشركات وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر

1129 - خديجة سليمان المطاوع  مدير   المقيد برقم قيد    42331   وتم ايداعه بتاريخ    17-11-2009 برقم 

ايداع   23410 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2009  بــ :  

1256 - عبد ا صالح عبد ا كامل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    48973   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2010 برقم ايداع   24249 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة دله البركة 

القابضة

1257 - هديل صالح عبد ا كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    48973   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-11-2010 برقم ايداع   24249 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2010  بــ :  ممثل عن 

شركة دله البركة القابضة

1130 - عادل سليمان محمد محمد المطاوع  مدير   المقيد برقم قيد    42331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2009 برقم ايداع   23410 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2009  بــ :  تصحيح الخطأ المادى فى 

تاريخ الميل ليصبح 1 / 1 / 1956 -  ويباشر المديرون - مجتمعين أو منفردين - وظائفهم لمدة غير محددة  -  

يمثل المديرون الستاذة / خديجة سليمان المطاوع  والستاذ/ عادل سليمان محمد محمد المطاوع  والستاذ/ محمد 

سليمان محمد المطاوع  الشركة في علقتها مع الغير مجتمعين أو منفردين ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديرون مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك لهم الحق مجتمعين أو 

منفردين في التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع 

على عقود القتراض والرهن للنفس والغير , ولهم مجتمعين أو منفردين حق رهن الصول والودائع المملوكة 

للشركة  وكذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , وكذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل, وكذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, وكذلك لهم الحق مجتمعين أو 

منفردين التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وكذلك لهم الحق مجتمعين 

أو منفردين فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وتختص المديرة الستاذة / خديجة سليمان 

المطاوع  بالعلقات العامة للشركة    وتبقى باقى بنود العقد كما هى بدون تعديل

1131 - محمد سليمان  محمد المطاوع  مدير   المقيد برقم قيد    42331   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-17 

برقم ايداع   23410 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2009  بــ :  

1132 - محمد السيد عبد العزيز عرابى  مدير   المقيد برقم قيد    42331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2009 برقم ايداع   23410 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2009  بــ :  خروج للوفاة بتاريخ 29 / 11 

2020/
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1133 - لويس جون وودبيرن ماكاليستر  مدير   المقيد برقم قيد    11697   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2004 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدوده .   اصبحت صلحيات المدريريين هى  :   لى من المديريين منفردين الحق فى تمثيل الشركة 

والتوقيع عنها على كافة المستندات والعقود فى حدود اعمالها امام جميع الوزارات والجهات الحكومية والغير 

حكومية , والقطاع العام وقطاع العمال , والقطاع الخاص , ) بما يشمل الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

, مصلحة الجمارك , الهيئة المصرية العامة للبترول , مكاتب القوى العاملة , الهيئة العامة للتامينات الجتماعية , 

وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والشركات والهيئات التابعه لها مصلحت الضرائب , الهيئة القضائية 

والمحاكم المصرية .   يكون لى اتنين من المديرون مجتمعين الحق فى تمثيل الشركة والتعامل بأسمها امام جميع 

البنوك والمؤسسات المصرفية بغرض فتح وغلق الحسابات البنكية .   لكل من المدبرين منفردين الحق فى التوقيع 

عن الشركة على كافة المستندات والعقود والصفقات فى حدود اعمالها            ) بما يشمل عقود المشاركات , 

عقود العمل , عقود الشراء والتوريد , بيع أصول وعقارات وأراضى وسيارات ملك الشركة , تعيين وفصل 

موظفى الشركة والوكلء وتحديد رواتبهم وأتعابهم كل ذلك بأسم ولصالح الشركة ( .   يكون لي أثنين مديرون أو 

وكلئهم مجتمعين الحق فى تمثيل والتوقيع عن الشركة أمام جميع البنوك والمؤسسات الماليه للسحب والفراج عن 

رأسمال الشركة واليداع وإيصدار خطابات العتماد وخطابات الضمان والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات دون حد أقصى والسندات الذنية والسندات التجارية وكافة أنواع التحويلت البنكية أمام البنوك 

والمؤسسات المالية كل ذلك بأسم الشركة ولصالحها .   لي من المديرون منفردين الحق فى تفويض وتوكيل الغير 

فى كل أو بعض سلطاته للغير .

1134 - حسين محمود عبد الرحمن السيسى  مدير   المقيد برقم قيد    11697   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2004 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  

1135 - اسامه امين العريس على  مدير   المقيد برقم قيد    11697   وتم ايداعه بتاريخ    2004-08-11 

برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  

1136 - مايكل جون سكوت  مدير   المقيد برقم قيد    11697   وتم ايداعه بتاريخ    11-08-2004 برقم 

ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2009  بــ :  

1182 - خيرى عبدالحميد احمد حماد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  

1183 - أشرف مختار حسين حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  

1184 - محمد محسن محمد امام الحمزاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  غير متفرغ ممثل عن شركة 

اكتوبر للتنمية والستثمار العقارى

Page 1034 of 1587 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

1138 - كنود مولر  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2009 برقم ايداع   

25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة سنة واحدة  تبدأ من 1 /8 

/2022 وتنتهي في 31 /7 /2023. إعادة توزيع السلطات والصلحيات بين مديري الشركة علي النحو التالي: 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويكون للسيد/ كنود مولر 

والسيد/ مصطفي عمرو عبدالحي وهبه منفردين – الحق في تمثيل الشركة امام القضاء والغير, ولهما الحق 

منفردين في تمثيل الشركة امام كافة السلطات الحكومية المختصة وغير الحكومية والهيئات الدارية ومكاتب الشهر 

العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة – قطاع شركات الموال – والسجل التجاري ومكتب 

العمل وهيئة التامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وادارة 

المصدرين بها وادارة الرخص وادارات ترخيص المرور والتوقيع على جميع المستندات والعقود والطلبات 

والتعديلت والستمارات والنماذج أمام جميع الجهات أعله واستلم كافة الشهادات والرخص والمستندات اللزمة 

والضرورية ولهما منفردين الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي قد تشترك او تساهم الشركة في 

تاسيسها ولهما منفردين الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع للسيد/ كنود 

مولر منفردا بالنسبة للتعامل والتوقيع امام البنوك التي تتعامل معها الشركة والفراج عن راسمال الشركة وفتح 

وغلق الحسابات المصرفية باسم الشركة وله منفردا الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر 

ويكون للسيد/ كنود مولر والسيد/ مصطفي عمرو عبدالحي وهبه مجتمعين حق القتراض من البنوك ويكون للسيد/ 

مصطفي عمرو عبدالحي وهبه مجتمعا مع السيد/ كنود مولر حق الدارة والتقرير في المسائل المتعلقة بالمعاملت 

المالية والدارية التي تتم فيما بين آر كي دبليو ايجيبت والغير ويكون لكل من السيد/ كنود مولر والسيد/ مصطفي 

عمرو عبدالحي وهبه منفردين الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض السلطات الممنوحة لهما.

1139 - مصطفي  عمرو عبد الحى وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  

1140 - مارتن بولر Martin Boller  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  استقالة

1141 - ياسر محمد زكى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  - ممثل عن شركة جدوى 

للتنمية الصناعية ش.م.م.

1142 - وليد محمد زكى ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  للستثمار - - ممثل عن شركة 

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م.

1143 - احمد محمد صلح احمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  - ممثل عن شركة جدوى 

للتنمية الصناعية ش.م.م. مع بقاء صلحيات التوقيع عن الشركة كما هى للسيد / احمد محمد صلح احمد والسيد / 

ياسر محمد زكى ابراهيم

1144 - رفيق  عبدالفتاح عبدالسميع احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    42989   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26194 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  بشرم الشيخ بدل من السيد / 

عبدا طارق السعيد محمد حسنين

1145 - ياسر ابراهيم السيد البلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43009   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26269 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  

1146 - ثروت عبد المطلب عبدالمطلب احمد  مدير   المقيد برقم قيد    43009   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2009 برقم ايداع   26269 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2009  بــ :  تفويض مديري عام الشركة 

مجتمعين أو منفردين في تحديد صلحيات مدير الفرع - تفويض مديري عام الشركة مجتمعين أو منفردين في 

أبرام عقود المعاوضة - تفويض مديري عام الشركة مجتمعين أو منفردين في عمل توكيل قضايا للسادة المحامين 

يشمل  ) الصلح والنكار والبراء والقرار لصالح الشركة (
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1147 - محمد صلح الدين مصطفي علي سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43202   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2010 برقم ايداع   178 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  تفويض الساده اعضاء 

مجلس الدارة وهم السيد / محمد صلح الدين مصطفي سلمه رئيس مجلس الدارة والسيد / احمد صلح الدين 

مصطفي سلمة نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ حسام صلح الدين مصطفي سلمة عضو مجلس الدارة  

بالتوقيع علي المعاملت المالية والبنكية والشيكات للشركة منفردين حتي مبلغ )1000000( جنية فقط )مليون 

جنية مصري لغير ( واما ما زاد عن ذالك فيلزم توقيع عضوين من الثلثة مجتمعين

1148 - محمد صلح الدين مصطفي علي سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43205   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2010 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  تفويض الساده اعضاء 

مجلس الدارة وهم السيد / محمد صلح الدين مصطفي سلمه رئيس مجلس الدارة والسيد / احمد صلح الدين 

مصطفي سلمة نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ حسام صلح الدين مصطفي سلمة عضو 

مجلس الدارة  بالتوقيع علي المعاملت المالية والبنكية والشيكات للشركة منفردين حتي مبلغ )1000000( جنية 

فقط )مليون جنية مصري لغير ( واما ما زاد عن ذالك فيلزم توقيع عضوين من الثلثة مجتمعين

1300 - اندريه جوهانز دكلرك Andre Johannes De Klerk  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

50459   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2011 برقم ايداع   2421 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2011  بــ :  

تجديد مدة مجلس الدارة

1149 - يسرا اوسامة احمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  يملك حق التوقيع امام البنوك و 

التوقيع علي الشيكات حتي مبلغ خمسمائه الف جنيه او ما يعادلها لي اثنين مجتمعين من كل من السيد / محمد 

احمد كامل عزب و السيد / علي محمد يوسف عز الدين و السيده /يسرا اوسامه احمد بدر اما بخصوص المعاملت 

الماليه و اجراء التصرفات علي كافه ممتلكات و منقولت الشركه و التعامل امام البنوك و ابرام عقود التسهيلت  

الئتمانيه و القروض و المعاملت الماليه من سحب و ايداع و ذلك فيما هو اكثر من خمسمائه الف جنيه مصري 

او ما يعادلها يحق فقط للسيد /محمد احمد كامل عزب و السيد/ علي محمد يوسف عز الدين مجتمعين و التوقيع 

نيابه عن الشركه علي عقود التسهيلت الئتمانيه و عقود التاجير التمويلي و لهما الحق في التوقيع علي عقود 

الشراء للنفس او للغير و التوقيع علي العقود البتدائيه و النهائيه امام مصلحه الشهر العقاري و التوثيق و لهم حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر

1150 - حمزه محمد تاج الدين حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  استقالة

1151 - ديفيد سيمونشلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43437   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2010 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2010  بــ :  

1152 - ستيفانو  فوسكينى  ’’’’’’’’ ’’’’’’’’  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43437   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2010 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2010  بــ :  ويكون للستاذ / جمال بشير 

اسحق  بصفته العضو المنتدب له الحق في الدارة والتوقيع  وفي التعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف في سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك في الحصول علي التسهيلت والقروض والرهن العقاري والتجاري والفراج عن 

راسمال الشركة فى البنوك وكذلك لة  الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة و نقل ملكية 

وممتلكاها العقارية والراضي والسيارات و التوقيع على تللك العقود امام الشهر العقارى وله  الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي و وكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل 

وبيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل  ولة الحق فى التعامل بأسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الرسمية و الوزرات و 

الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و اجراء كافة التعاقدات مع الغير خاصة التعاقد مع المقاولين و الموردين و لة حق 

توجيهة  دعاوي الجمعيات العادية  و الغير عادية و مجلس الدارة للشركة وله الحق في توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

1153 - ماريان جمال بشير اسحق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43437   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2010 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2010  بــ :  
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1154 - فيديريكو كوكيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43437   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2010 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2010  بــ :  ممثل عن شركة / ساكمى مولد 

اند دايز - اس .بى .ايه

1155 - جمال بشير اسحق عبد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43437   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2010 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2010  بــ :  منتدب

1156 - عمرو نجيب محمود الطرابيشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43453   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-01-2010 برقم ايداع   1095 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2010  بــ :  

1157 - محمد  عمرو نجيب  الطرابيشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2010 برقم ايداع   1095 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2010  بــ :  

1158 - سلوى  على  حسن على سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43453   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2010 برقم ايداع   1095 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2010  بــ :  

1159 - رامى رؤوف عزيز بولس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39883   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   14133 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

1160 - احمد بهجت محمد عبدالفتاح علي بهجت الشافعي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

32954   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم ايداع   12807 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2010  بــ :  

ممثل  عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس "  تفويض المهندس/ أحمد بهجت محمد عبد الفتاح 

- رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع عن الشركة بحساباتها البنكية ) توقيع أول (و فى حالة عدم 

تواجده يحل محله فى التوقيع الول -السيد المهندس/ محمود فوزى عبد القادر – مساعد رئيس الشركة للعمليات , 

على أن يشاركه فى التوقيع ) توقيع ثانى( السيدة المحاسبة / نجلء خليل عطا مساعد رئيس  الشركة للشئون 

المالية  و فى حالة عدم تواجدها يحل محلها فى التوقيع الثانى السيد المحاسب / أحمد السعيد خليل - مدير عام 

مساعد بالدارة العامة للشئون المالية بدل  من السيد المحاسب / هشام محمد عزت- مدير عام مساعد الحسابات 

العامة بالدارة العامة للشئون المالية سابقا  , وذلك لتركه العمل بالشركة .

1161 - سامح محمد  رافت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  استقالة

1162 - هدى فايز عبد الفضيل قاسم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  

1163 - لمياء  فاروق ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  

1164 - جلين دالي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2010 برقم 

ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  

1165 - رودني تود ويلكوكس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  
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1166 - بول انتوني رادون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43610   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2010 برقم ايداع   1672 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2010  بــ :  الموافقة على  الغاء كافة 

الصلحيات والتوقيعات المعتمدة على معاملت الشركة وتعهداتها لدى كافة الجهات ولدى بنك اتش اس بى سى 

ايجيبت )ش . م . م ( . للسيد / سامح محمد رأفت ابوزيد  ) العضو المنتدب (        والموافقة على  منح حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها لي اثنين من  السادة التى اسمائهم )مجتمعين( وهم  1 -  السيده / هدى 

فايز عبد الفضيل قاسم  2 - السيد / احمد صلح الدين عونى  3-  السيد / شريف بيومى فهمى  4-  السيد / بسنت 

احمد فؤاد محمد .   والموافقه على تعديل التوقيعات المعتمدة على حسابات شركة / آتش أس بي سي لخدمة النقل 

اللكتروني للبيانات ايجيبت ش .م. م  لدى بنك / اتش اس بى سى ايجيبت  .  مجموعة ) أ ( & )ب(   على أن 

يكون الموقعون المعتمدون على حسابات  شركة /  آتش أس بي سي لخدمة النقل اللكتروني للبيانات ايجيبت ش .

م. م  لدى      بنك / اتش اس بى سى ايجيبت كما يلى  :-    مجموعة ) أ (  بحد اقصي 2 مليون دولرامريكي و 

ما يعادله بالجنيه المصري :-     1- السيده / هدى فايز عبد الفضيل قاسم    2- السيد / أحمد صلح الدين عونى       

مجموعة )ب(  بحد اقصي 600,000 دولر و ما يعادله بالجنيه المصري :-           1-  السيد/  بسنت  احمد 

فؤاد محمد           2-  السيد / شريف بيومى فهمى            3 - السيد / طارق نهاد جمعة           على ان 

يكون صلحيات التوقيع كما يلى:-  1- حتى 2 مليون دولر امريكى او ما يعادله بالجنيه المصري اى عضوين 

من مجموعه )أ( او اى عضو واحد من مجموعه )أ( مجتمعا مع اى عضو واحد من مجموعه )ب(.     2- حتى 

600 الف دولر امريكى او ما يعادله بالجنيه المصري اى عضوين من مجموعه )ب( او اى عضو واحد من 

مجموعه )أ( مجتمعا مع اى عضو واحد من مجموعه )ب(.    منح السيده  / هدى فايز عبد الفضيل  قاسم  )

العضو المنتدب (  . منفردا الحق  فى تنفيذ كل المستندات المطلوبه من قبل بنك اتش اس بي سي مصر لستخدام 

قنوات توصيل الخدمات البنكيه اللكترونيه دون حدود واتخاذ كل التصرفات الضروريه والتي من شانها القدرة 

علي التفويض وصلحيه اعادة التفويض كما هو مطلوب لتعيين مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات 

البنكيه اللكترونيه دون اي حدود . وتفويض الغير في كل او بعض من الصلحيات الممنوحه لها بالنيابه عن 

الشركه .      منح السيده / هدى فايز عبد الفضيل  قاسم  )العضو المنتدب (  . منفردا الحق  فى طلب و التوقيع 

على كافه الوراق و المستندات اللزمة للقتراض و الرهن و الحصول على التسهيلت الئتمانيه من بنك /  اتش 

اس بى سى ايجيبت و التسهيل بقيمه 30 مليون جنيه مصرى.     منح السيده / هدى فايز عبد الفضيل  قاسم  )

العضو المنتدب ( حق توكيل وتفويض الغير نيابة عن الشركة فى التعامل مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة 

للستثمار ووزارة القوى العاملة  وتراخيص عمل الجانب وكافة الجهات الحكومية الخرى.

1167 - على بن عبد ا بن احمد الغامدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    43667   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

1168 - جمال محمود حسين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43667   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-01-2010 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

1169 - فاطمة النبوية على حسن عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43667   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  استقالة

1170 - اسماعيل رمضان اسماعيل هندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43667   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  استقالة

1171 - احمد جمال محمود حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43667   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   1903 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  

1172 - محمود يحيى على الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  تجديد تعيين اعضاء 

مجلس الدارة لفترة جديدة - مع بقاء صلحيات التوقيع المدونة بالسجل كما هى دون تعديل

1173 - هبه رجائى على خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل عن شركة العلمين للتطوير 

والتنمية السياحية

1174 - حاتم سمير احمد عرفه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  
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1175 - هبة عزت احمد محمد عبدالكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل عن شركة العلمين للتطوير 

والتنمية السياحية

1176 - وحيد  ابو بكر احمد البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  

1177 - عبد المنعم صالح بيومي حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  استقالة

1178 - محمد متولى محمد متولى شلبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    43920   

وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  

1179 - احمد رفعت سيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  ممثل  عن شركة أكتوبر للتنمية 

والستثمار العقاري

1180 - باسل حسين رشدى طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  ممثل  عن شركة أكتوبر للتنمية 

والستثمار العقاري

1181 - مختار حسين حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43920   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2010 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2010  بــ :  

1188 - محمود عبد الواحد محمود شرعان  مدير   المقيد برقم قيد    43964   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2010 برقم ايداع   3087 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2010  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المدير السيد / محمود عبد الواحد محمود شرعان - مدير الشركة منفردا في علقتها مع الغير 

ولة منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ صراحة عقد الشركة 

او القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / محمود عبد الواحد محمود شرعان - مدير الشركة منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت ولة منفردا حق التوقيع على 

عقود تعديل وتأسيس الشركات امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولة 

منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة منفردا حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولة منفردا حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - على ان يكون 

للسادة : 1- السيد / كريم عبد الواحد محمود شرعان 2- السيد / محمد عبدالمنعم صادق محمود 3- السيد / محمود 

محمد محمود محمد مديرين للعلقات العامة للشركة فقط

1189 - مدحت ملك معوض يعقوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44110   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2010 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2010  بــ :  استقالة

1190 - اشرف محمد عبد المجيد الصافورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44110   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2010 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2010  بــ :  استقالة

1191 - احمد  طارق احمد  محمد ابوالعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44110   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2010 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2010  بــ :  

1192 - سلمى طارق احمد محمد ابوالعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44110   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2010 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2010  بــ :  

1193 - طارق احمد محمد ابو العل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44110   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-02-2010 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2010  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة .
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1194 - محمود حسين محمود حسين دويدار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44276   

وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2010 برقم ايداع   4247 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها على انفراد رئيس مجلس الدارة وكل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من رئيس مجلس الدارة , ولرئيس مجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

1195 - فراج محمد فراج محمد  مدير   المقيد برقم قيد    44391   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2010 برقم 

ايداع   4711 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2010  بــ :  - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد أوسع  السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها خاصة المبانى 

والراضى والسيارات لنفسه أو للغير  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق تمثيل الشركة 

أمام القضاء العالى والمحامى العام وحق التنازل والتصالح عن قضايا الجنح المقامة من الشركة ضد الغير وإصدار 

توكيلت خاصة بذلك الشأن وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1196 - احمد حسين حبشي مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44615   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2010 برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  

1197 - ايمان حسين حبشى مصطفى صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44615   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-03-2010 برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  وعضومنتدب

1198 - رامي رضا بدير عباس جابر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44615   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2010 برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  التشكيل الجديد 

لمجلس الدارة

1199 - ديانا عادل زكى اسطفان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44792   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2010 برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  استقالة

1200 - مراد  ابراهيم عزيز حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44792   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2010 برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  استقالة

1201 - سامح سمير صادق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44792   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2010 برقم ايداع   6236 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2010  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة
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1216 - اسامه فتحى رباح الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    45813   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-05-2010 برقم ايداع   10677 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2010  بــ :  ممثل عن شركه 

اميرال مانجمنت كوربوريشن -وافق مجلس الدارة بالجماع علي تعديل من لهم حق التوقيع علي حسابات الشركة 

طرف البنوك المتعامل معها وفقا لما يلي:أول: التوقيع منفردا للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب علي 

جميع حسابات الشركة طرف البنوك وبدون حد أقصي مع البقاء على السلطات والصلحيات الواردة بالسجل 

التجاري لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هي دون تعديل.ثانيا: يكون التوقيع مجتمعين علي جميع 

حسابات الشركة طرف البنوك مفوض واحد من كل مجموعة وبالقيم المالية التالية:  أ -المجموعة الولي1-المهندس 

/ جمال محمد قطب عبد الوهاب.2-اللواء / أسامة كمال علي الرفاعي.3-الستاذة / لينا أسامة فتحي رباح الشريف.   

ب -المجموعة الثانية 1-الستاذ / ثروت حسن علي حسن.2-الستاذ / أحمد إبراهيم شاكر إبراهيم3-الستاذ / فرج 

محمد صلح الدين امام يكون التوقيع وبدون حد أقصي لسداد مطالبات الجهات الحكومية وقطاع العمال العام 

واجراء التحويلت المالية بين حسابات الشركة بالبنوك واستثمار الرصدة النقدية في الوعية الستثمارية المتاحة 

بكافة أنواعها بأي من البنوك.-سداد مصروفات الشركة وحقوق الغير بجميع أنواعها وبحد أقصي خمسمائة ألف 

جنية  ثالثا: يكون التوقيع منفردا وبدون حد أقصي لصرف مستحقات العاملين لي من السادة1-رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب.2-اللواء / أسامة كمال علي الرفاعي.3-الستاذة / لينا أسامة فتحي رباح الشريف. وافق 

مجلس الدارة بالجماع علي تعديل من لهم حق التوقيع علي حسابات الشركة طرف البنوك المتعامل معها وفقا لما 

يلي:أول: التوقيع منفردا للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب علي جميع حسابات الشركة طرف البنوك 

وبدون حد أقصي مع البقاء على السلطات والصلحيات الواردة بالسجل التجاري لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب كما هي دون تعديل. ثانيا: يكون التوقيع مجتمعين علي جميع حسابات الشركة طرف البنوك مفوض واحد 

من كل مجموعة وبالقيم المالية التالية: -المجموعة الولي1-المهندس / جمال محمد قطب عبد الوهاب.2-اللواء / 

أسامة كمال علي الرفاعي.3-الستاذة / لينا أسامة فتحي رباح الشريف. ب  -المجموعة الثانية 1-الستاذ / ثروت 

حسن علي حسن.  2-الستاذ / أحمد إبراهيم شاكر إبراهيم3-الستاذ / فرج محمد صلح الدين امام -يكون التوقيع 

وبدون حد أقصي لسداد مطالبات الجهات الحكومية وقطاع العمال العام واجراء التحويلت المالية بين حسابات 

الشركة بالبنوك واستثمار الرصدة النقدية في الوعية الستثمارية المتاحة بكافة أنواعها بأي من البنوك -سداد 

مصروفات الشركة وحقوق الغير بجميع أنواعها وبحد أقصي خمسمائة ألف جنية ثالثا: يكون التوقيع منفردا وبدون 

حد أقصي لصرف مستحقات العاملين لي من السادة1-رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.2-اللواء / أسامة 

كمال علي الرفاعي.3-الستاذة / لينا أسامة فتحي رباح الشريف.

1217 - محمد طارق محمد صفوت الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46191   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2010 برقم ايداع   12308 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2010  بــ :  تجديد عضوية رئيس وأعضاء 

مجلس إدارة الشركه لمده أخري مع بقاء كافة الختصاصات دون تغيير.  إلغاء التفويض الصادر من الشركه للسيد 

رئيس مجلس الداره والسيد العضو المنتدب بالتوقيع علي عقود الكفالت الخاصه بشركة فايبر مصر للتصالت 

وتكنولوجيا المعلومات

1218 - محمد ابراهيم عبدالسيد ابراهيم غانم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46191   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2010 برقم ايداع   12308 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2010  بــ :  
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1219 - محمد طارق محمد صفوت الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46191   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2010 برقم ايداع   12308 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2010  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة كل  من :-  محمد طارق محمد صفوت الجمال                                )رئيس  مجلس 

الدارة(   أمل علي محمد عبد الواحد                                            )العضو المنتدب(  أحمد محمد عبد 

ا إبراهيم                                       )نائب رئيس  مجلس الدارة(  ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين الحق في : التوقيع على  الشيكات البنكية الخاصة بالشركة والسحب 

النقدى بدون حد أقصى وإصدار الشيكات مقبولة الدفع أو المصرفية أو إلغائها وتعزيز صرف الشيكات وتحويلت 

السويفت أو تحويلت ACH والتفويضات الدائمة للغير للتعامل مع البنوك والهيئة القومية للبريد ليداع الشيكات 

والنقدية والتوقيع على كافة الخطابات البنكية وخطابات ختم صحة التوقيع وربط وفك الودائع والتوقيع على طلبات 

دفاتر الشيكات والمدفوعات اللكترونية للجهات الحكومية والغير حكومية , والفراج عن رأسمال الشركة من 

البنوك والتوقيع على العتمادات المستندية والتوقيع على طلبات إصدار أو مد أو إلغاء أو تخفيض خطابات 

الضمان للدفعات المقدمة والنهائية والبتدائية للمشروعات والتوقيع على عقود المشروعات الجديدة أو أوامر 

السناد أو ملحق تلك العقود , وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وكذا 

التصديق أمام الشهر العقارى على جميع الشهادات والوراق والمستندات وشهادات الخبرة للموظفين والتوقيع على 

اقرارات التنازل عن عدادات المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات أمام جميع شركات المرافق والشهر 

العقارى للنفس أو للغير ولهم حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .   ويكون لى إثنين مجتمعين 

من السادة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة الحق في فتح الحسابات باسم الشركة 

أمام البنوك والتوقيع على عقود فتح أو تجديد التسهيلت الئتمانية للبنوك وشركات التأجير التمويلى , التوقيع على 

عقود التأجير التمويلى , والتوقيع على إقرارات والتنازلت عن أى مشروعات لصالح البنوك , والتوقيع على 

حوالت الحق وإصدار كافة التوكيلت عن الشركة والتوقيع علي عقود   القرض والرهن ومباشرة كافة إجراءات 

القروض لدى البنوك والقتراض من البنوك بدون حد أقصى وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولهما حق التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات ومباشرة كافة 

إجراءات تأسيس الشركات أمام جميع الجهات الحكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفتح فروع للشركة 

بالخارج أو الداخل وتوكيل الغير خارج جمهورية مصر العربية فى ما يخص القضايا أو تأسيس الشركات ولهما 

الحق في التوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية أو مجلس الدارة 

ولهما حق الشراء والبيع والتنازل والرهن لجميع أصول الشركة من أراضي وعقارات مبنية وأسهم وجميع المواد 

والمهمات واللت والمعدات والبضائع والمنقولت والسيارات للنفس أو الغير والتوقيع علي تلك العقود أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق , وكذلك في بيع وتنازل ورهن كافة الصول الثابتة والمنقولة والسهم المملوكة 

للشركة في شركات آخري للنفس أو الغير والتعامل مع كافة إدارات المرور المختلفة لتجديد وترخيص السيارات 

بكافة أنواعها واستلم وتسليم النمر واستخراج شهادات البيانات والمخالفات والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة ووزارة السكان وجميع الجهزة التابعة لها ولهما حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عن 

الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك وتمثيل 

الشركة أمام كافة التوكيلت الملحية الحكومية والخاصة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

ومصلحة الجمارك المصرية والخطوط الملحية وجميع المطارات وشركة السكندرية لتداول الحاويات وشركة 

السكندرية لمحطات الحاويات الدولية وشركة أوشن وشركة المستودعات المصرية وايداع مرغم )ام تى اس( 

وايداع يونى فريت والشركة الصينية وجمارك السخنة وهيئة السكندرية وشركة السكندرية لتداول الحاويلت 

والبضائع وكافة الخطوط الجوية وعموم المطارات المصرية واستلم المشمول من المخازن وقرية البضائع وذلك 

فيما يتعلق بسحب اذون التسليم والتفريغ وبوالص الشحن البحرى والجوى الخاصة بالشحنات الواردة الينا من 

الخارج وكذلك الصادرة الى الخارج عن طريق شركتنا وسداد قيمة النولين البحرىة والغرامات واية رسوم مستحقة 

على هذه الشحنات والتوقيع نيابة عنا أمام مصلحة الجمارك وتسوية المانات واستلم وتسليم الشيكات أو النقدية 

واستلم اذونات التسليم من الخطوط الملحية وعمل تلكس للبوالص الخاصة بنا وعمل SEAWAY BILL  دون 

أدنى مسئولية على الخطوط الملحية وإتمام الجراءات الجمركية والتوقيع على إقرار عناصر القيمة للغراض 

الجمركية وكذلك إتمام الجراءات المتعلقة بإتفاقية الجات وكذلك التعامل مع شركة اسكندرية لمحطات الحاويات 
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الدولية AICT , وشركة السكندرية لتداول الحاويات وكذلك إيداع يونى فريت العام وكافة   أمين السر                

فارزا الصوات                مراقب الحسابات                رئيس الجتماع  شركات تداول الحاويات  ,  

والتعامل مع السجل التجاري والشهر العقاري بكافة مأمورياته لتوثيق وإلغاء التوكيلت بأنواعها والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والغرفة 

التجارية وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وأقسام الشرطة 

لستلم أى مضبوطات والتعامل مع كافة الحياء والمحافظات وجميع الجهزة التابعة لها والتأمينات الجتماعية  

والتعامل مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإستخراج كافة 

تراخيص الشركة من أى جهة حكومية أو غير حكومية والتعامل مع التحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 

وجميع إداراته وتعلية الفئة وتقديم الوراق والمستندات ولرئيس مجلس الدارة الحق فى ممارسة قضايا التحكيم 

التجارى الدولى لدى مراكز التحكيم الخاص والمؤسسى ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما 

ذكر ولهما الحق في تعيين عدة مديرين أو مفوضين أو وكلء وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة مجتمعين 

أو منفردين .

1220 - اسامه احمد زيدان احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46297   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2010 برقم ايداع   13021 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2010  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة مدة 

اخرى مماثلة .

1221 - احمد عبد ا ابراهيم حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-1974 برقم ايداع   9779 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2010  بــ :  انه فى حاله اقامه اى دعاوى 

قضائيه من او على الشركه يكون رئيس مجلس الداره م/احمد عبدا ابراهيم منفردا الحق فى القرار بالتصالح او 

التنازل عن هذه الدعاوى وله حق توكيل الغير بكل او يعض منها

1278 - منصور محمد احمد السيد وهبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49457   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2010 برقم ايداع   26847 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2010  بــ :  - الموافقة بالجماع على تجديد 

مدة مجلس الدارة لفترة اخر مع ابقاء الختصاصات كما هى .

1294 - سامى طاهر طرفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-09 

برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  

1295 - احمد رامي نجيب  الجاتي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  لشئون المصانع

1296 - طاهر محمود طرفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  اعتماد تشكيل مجلس الدارة 

الحالى - يبقي مجلس الدارة قائما باعمالة لمده ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

1222 - احمد ناجى يوسف متولى  مدير   المقيد برقم قيد    46383   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-14 

برقم ايداع   13449 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2010  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة . يمثل 

مدير الشركة منفردا الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمدير 

كافة الصلحيات طبقا لحكام القانون وله الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وجميع المعاملت المتعلقة بالشركة وله الحق في التوقيع منفردا نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات الحكومية 

والغير الحكومية وعقود القرض وعقود الشراء واليجار بكافة أنواعها باسم الشركة ولصالحها والتسهيلت 

الئتمانية والتوقيع على عقود الرهن العقاري والتجاري امام . مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك واستـلم 

كافة الشيكات والمستندات منها وكذلك امام مصلحة التسجيل التجاري والعلمات التجارية والنماذج الصناعية 

والتمثيل امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة ادارتها والسجل التجاري والسجل الصناعي وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها والغرف التجارية وجهاز مدينة 6 اكتوبر وتمثيل الشركة امام إدارات المرور واتخاذ كافة 

الجراءات بها واستخراج شهادات بيانات للمرور والشهر العقاري وفي بيع وشراء السيارات وله الحق في توكيل 

المحامين والمحاسبين القانونيين مراجعي الحسابات وله الحق في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك 

واستلم الشيكات والوراق المالية من جميع البنوك والجهات الحكومية وفي الحضور امام مصلحة الضرائب 

ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وله الحق في التوقيع على الشيكات بدون حد أقصى وكل ما سبق باسم 

ولصالح الشركة وله الحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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1223 - هانى يوسف محمد المسيرى  مدير   المقيد برقم قيد    46383   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-14 

برقم ايداع   13449 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2010  بــ :  استقالة

1224 - سعد بن ابراهيم بن عبد العزيز بن الهملن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46616   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-2010 برقم ايداع   14213 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  

1225 - عبدا بن عبدالعزيز بن عبدا المهنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46616   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2010 برقم ايداع   14213 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  تجديد تعيين اعضاء 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

1226 - عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز الهملن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46616   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-2010 برقم ايداع   14213 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2010  بــ :  

1227 - لئيس متى جرجس الراهب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46684   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2010 برقم ايداع   14478 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2010  بــ :  

1228 - محمد احمد قاسم الحلو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47395   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-2010 برقم ايداع   17357 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2010  بــ :  تجديد مده مجلس 

الداره الحالي لمد ه اخري بنفس السلطات والصلحيات

1229 - مؤمن السيد صوفى رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    47419   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2010 برقم ايداع   17430 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  للفرعين

1230 - علء الدين رياض سامى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47442   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2010 برقم ايداع   17542 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  تحديد صلحيات التوقيع عن 

الشركة كالتالي:    لرئيس مجلس الدارة )منفرد ا( حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود البيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وله الحق في التصديق علي شهادات الخبرة لموظفي الشركة امام الشهر العقاري وفي تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء والتوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات أمام الشهر 

العقاري وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1231 - مروان بن فيصل بن عبد ا الفضل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47442   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2010 برقم ايداع   17542 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  استقالة

1232 - احمد فوزى فتحى معداوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47442   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2010 برقم ايداع   17542 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  

1233 - فاضل فؤاد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47442   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2010 برقم ايداع   17542 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  

1234 - طارق محمد محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47614   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2010 برقم ايداع   18295 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2010  بــ :  _ تجدديد تشكيل مده مجلس 

الداره لفتره مقبله بدايه من تاريخ انتهاء مده المجلس الحالي مع بقاء الصلحيات و الختصاصات الممنوحه لهم و 

المؤشر بها لدي السجل التجاري كما هي دون تعديل

1235 - نسرين محمود احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47642   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2010 برقم ايداع   18413 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2010  بــ :  

3167 - محمود  ابوالحسن محمد عبيدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141133   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2019 برقم ايداع   43776 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2019  بــ :  

3168 - اسلم عادل عباس عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    141230   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2019 برقم ايداع   44162 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2019  بــ :  
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3169 - حسن حيدر محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141231   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2019 برقم ايداع   44171 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2019  بــ :  ) استقالة ( .

1239 - مصطفى عبدالحميد محمد بهجت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47759   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  الموافقة على 

استمرار باقى اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات جديدة تنتهى فى 2025/3/18 - تشكيل مجلس 

الدارة كالتى - اضافة اختصاصات لرئيس مجلس ادارة الشركة وذلك على النحو التالي : يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت  والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين , ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب السيد الدكتور / مصطفـى عبـدالحميـد محمد 

بهجـت منفردا حق التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكافة السلطات اللزمة للدارة وتمثيل الشركة امام القضاء 

والغير وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح العتمادات المستندية واغلقها والتوقيع 

على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها باسم الشركة وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن  وحق من البنوك والمصارف وجهات التمويل المختلفة والفراج عن 

راس المال والتوقيع على عقود التمويل البنكي وكافة  صور التعامل مع البنوك والمصارف وجهات التمويل 

المختلفة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض  والرهن  

والبيع  لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية  والراضى  والسيارات  والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وبيع 

وشراء الملفات الدوائية الخاصة بالشركة انهاء كافه الجراءات اللزمه لبيع كامل الصول والمقومات الماديه 

والمعنويه للشركه بما فيها اراضى الشركه وما عليها من مبانى وتجهيزات للبيع لعلى سعر او التنازل عنها للنفس 

او للغير سواء كان هذا البيع او التنازل مباشره لفراد او شركات او هيئات من المستثمرين او عن  طريق مزاد 

علنى بالتعاون مع احد مكاتب الخبراء المثمنون وباتخاذ كافة الجراءات اللزمه لذلك وايضا فى التوقيع منفردا 

عن الشركه بصفته رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب على كل الوراق والمستندات الخاصه بعمليه البيع او 

التنازل وعلى التوكيلت والعقود البتدائيه والنهائيه وكل ما يلزم من اجراءات وتكاليف مطلوبه لتمام عملية البيع 

والتنازل وكذلك فى قبض الثمن وفى التنازل عن الصول الثابته للشركه سواء كانت اراضى ومبانى واللت 

والمعدات والمنشات للنفس او الغير امام الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وكافة الجهات الحكوميه المعنيه بذلك , وفى 

البيع والتنازل عن عدادات الكهرباء والناره والقوى المحركه وعدادات المياه امام كافة الجهات الحكوميه للنفس او 

الغير , وله الحق منفردا فى التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركه بما فيها 

من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير , وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى 

توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير , و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق  بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

1240 - عبد الفتاح عبد المنجي صدقة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  

1241 - مختار محمد مبروك ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  

1242 - احمد مصطفى عبدالحميد بهجت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  

1243 - سمير رياض عبد الباري هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  

1244 - عمرو محمود محمود عوارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  

1245 - السيد محمد حسن عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47759   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2010 برقم ايداع   18929 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2010  بــ :  نظرا لوفاتة
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1246 - محمد  محمد اسماعيل  حويلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41382   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2009 برقم ايداع   19945 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2010  بــ :  بدل من الستاذ/ منير محمد 

سعيد بن عزيز

1247 - على ابراهيم على الهيتمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48462   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2010 برقم ايداع   22107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2010  بــ :  تفويض كل  من : 

السيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و السيد عضو مجلس الدارة و الرئيس التنفيذي مجتمعين أو 

منفردين في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وذلك أمام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة 

للرقابة المالية و مصلحة الشركات و مصلحة الشهر العقاري و نقابة المحامين و الغرفة التجارية و السجل 

التجاري و أي مصلحة حكومية أو غير حكومية يستلزم التوقيع أمامها وكذلك حق تأسيس الشركات خارج 

جمهورية مصر العربية وله في ذلك أوسع السلطات وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض مما 

ذكر

1259 - عبدالعزيز محمد عبده عبدا يمانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48973   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-11-2010 برقم ايداع   24249 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة دله 

البركة القابضة - اعاده تعيين مجلس الدارة - وتكون التوقيعات عن الشركة لدى البنوك على النحو التالي:-  1-

الستاذة/ هديل صالح عبد  المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد ا يماني رئيس مجلس الدارة )فئة أ(.  2-

الستاذ/ محمود احمد عبد الحافظ المدير العام ) ا كامل نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )فئة أ(.  3-

الستاذ/ حسام  الستاذة/ نهال محمد هاني محمد حمدي البشري مدير عام تطوير العمال )فئة أ(.  5- فئة أ(.  4-

الستاذ/ رضا على إسماعيل على مدير عام الدارة المالية )فئة  حسين محمد محبوب مستشار مالي )فئة ب(.  6-

الستاذ/ هيثم محمد سيف الهدى رئيس حسابات )فئة ب(.  على ان يكون التوقيع لثنين مجتمعين  ب(.  7-

توقيع من فئة )أ( مع توقيع من فئة )ب(.

1260 - جريجورى جون الكورن  Mr.Gregory John Alcorn  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

49094   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2010 برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  

ممثل شركة الدريدج هولدينج ال.ال.سى

1261 - فينيت كاشياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه بتاريخ    2010-11-11 

برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة الدريدج هولدينج ال.ال.سى

1262 - موريس ساثيا Sathya Moorth  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2010 برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة الدريدج 

هولدينج ال.ال.سى

1263 - شى سيانجيو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه بتاريخ    2010-11-11 

برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة الصين افريقيا الكتريك ايمكيو 

منت للستثمار

1264 - ماريانا زو ونكسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة ميديا الكتريك 

الهولندية بى . فى

1265 - وانج جانجيو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه بتاريخ    2010-11-11 

برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة ميديا الكتريك الهولندية بى . فى

1266 - عمرو محمد سعيد جلل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2010 برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة ميديا 

الكتريك الهولندية بى . فى

1267 - يانج زونج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم ايداعه بتاريخ    2010-11-11 

برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل عن شركة الصين افريقيا الكتريك ايمكيو 

منت للستثمار

1268 - الستاذ زهاو زهيوين  Mr.ZHou zhiwen  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49094   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-11-2010 برقم ايداع   24689 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ممثل شركة 

ميديا الكتريك الهولندية بى . فى
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1269 - حاتم محمود سامى السباعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49165   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-11-2010 برقم ايداع   24986 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2010  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات مع بقاء صلحيات التوقيع كما هى دون اى تعديل

1270 - جرانت ايرانشو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49185   وتم ايداعه بتاريخ    2010-11-22 

برقم ايداع   25073 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2010  بــ :  وافق المجلس بالجماع على تعيين السيد/ 

جامشيد جاهنجير خان, أمريكي مواليد 17/11/1979, جواز سفر رقم 561249886 , كعضو منتدب  بمجلس 

إدارة شركة لفارچ للسمنت مصر   ش.م.م.  ممثل  لشركة لفارچ بيلديج ماتريلز تريدنج إيجيبت ش.م.م. بدل  

من السيد/ سولومون بومجارتنر .   كما وافق المجلس بالجماع على تعيين السيد/ نجيب ريبي, مغربي مواليد 

03/08/1980, جواز سفر رقم CU8293628 , كعضو  مجلس إدارة بشركة لفارچ للسمنت مصر   ش.م.م.  

ممثل  لشركة لفارچ بيلديج ماتريلز تريدنج إيجيبت ش.م.م. بدل  من السيد/ نيلز ليدينك.  كما وافق المجلس 

بالجماع على أن يحل السيد/ جامشيد جاهنجير خان  ,  بصفته العضو المنتدب, محل السيد/ سولومون 

بومجارتنر, في كافة السلطات والصلحيات والختصاصات الممنوحة له والمذكورة في السجل التجاري.  كما 

وافق المجلس بالجماع على أن يحل السيد/ نجيب ريبي ,  محل السيد/ نيلز ليدينك , في كافة السلطات 

والصلحيات والختصاصات الممنوحة له والمذكورة في السجل التجاري.  كما وافق المجلس بالجماع على 

تفويض السادة التالي أسمائهم في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود الخاصة بالشركة ليكون التوقيع على 

النحو التالي : السيد / جامشيد جاهنجير خان, منفردا  أو أي إثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:   محمد 

رمضان عبد العزيز رمضان, مروه محمد كريم الدين محمود , نجيب ريبيي, مصطفى محمد النجدي مصطفى, 

رامى سامى مرزوق, وحيد محمد إمام الشافعي, أحمد عبده خليفه, كريم إسماعيل حسن, فيروز تيسير السيد 

حسين.

1271 - سامى محمد عبد ا الجرف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36839   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  ممثل عن 

الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية

1272 - محمد مجدى جمال منصور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1273 - محمد كمال مدني سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1274 - طارق محمد سيد عطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  استقالة - مع بقاء المقعد شاغر

1275 - ياسر محمد عصام محمود عرفه رأفت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  ** ممثل عن الشركة 

المصرية للمشروعات الستثمارية

1276 - ايمن محمد صلح الدين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  استقالة - مع بقاء المقعد شاغر

1277 - خالد محمد نبيل محمد فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36839   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2010  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

Page 1047 of 1587 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

1279 - عمرو اسامة عبد المولى السعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12573   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2005 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2010  بــ :  لي من السادة:محمد نبيل محمد 

البوشي   - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب . شريف نظمي حنا نصر ا- عضو مجلس الدارة 

المنتدب من ذوي الخبرة . فؤاد محمد حاتم عبد المولي السعيد - عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية  

مجتمعا مع أيا من السادة: فؤاد محمد حاتم عبد المولي السعيد عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية  •

عمرو اسامة عبد المولي السعيد     رئيس مجلس الدارة  الحق في فتح الحسابات امام البنوك باسم الشركة 

والتوقيع على الشيكات وفي الصرف واليداع والتوقيع على كافة التعاقدات مع الغير سواء جهات حكومية او غير 

حكومية وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المسئولة على ان يكون ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.

1280 - فؤاد محمد حاتم عبدالمولى السعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12573   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2005 برقم ايداع   1031 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2010  بــ :  منتدبا للشئون المالية .

1281 - احمد فؤاد ابو حسين حسين ابو حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49756   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2010 برقم ايداع   28311 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2010  بــ :  لرئيس مجلس الدارة 

و نائب رئيس مجلس الدارة والعضاء المنتدبون منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والرهن والقتراض من البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والعقود بكافة 

أنواعها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وشراء وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملة الشركة نقدا أو بالجل ولهم حق في شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

وبيع الثابت والمنقول وبيع وشراء ورهن الصول الثابته والقتراض من البنوك بطريقة العتمادات وكذلك 

القرض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والقروض بضمان الرهن العقاري أو الرهن التجاري والمشتريات 

والمبادلت وشراء وبيع المحلت التجاريه والعقارات والسيارات والرهون وكذلك لهم حق الشتراك في 

المؤسسات الخري وحق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ما سبق باسم الشركة ولمصلحتها – 

ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

1282 - محمود محمد الصغير فاوى جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49786   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2010 برقم ايداع   28420 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  

1283 - رشاد فاروق الشحات عبد الحميد شعير  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

49786   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2010 برقم ايداع   28420 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  

1284 - محمد على عبدالباسط المرسى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    49786   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-2010 برقم ايداع   28420 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  

1285 - ادهم جمال عبده محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49786   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2010 برقم ايداع   28420 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2010  بــ :  

1286 - جمال مجدي جمال لبيب  مدير   المقيد برقم قيد    49847   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2010 برقم 

ايداع   28700 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2010  بــ :  

1303 - تامر احمد محمد النجار  مصفى   المقيد برقم قيد    50686   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-01 

برقم ايداع   3476 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2011  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه لتكون سنه واحده من 

تاريخ التاشي في السجل التجاري - وتعيين السيد / تامر احمد محمد النجار مصفي للشركه - ويمارس المصفي 

اختصاصاته طبقا للماده رقم 145 من قانون رقم 159 لسنه 1982 ولئحته التنفيذيه والتي تنص علي ان يقوم 

المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه وعلي وجه الخصوص : وفاء ما علي الشركه من ديون - بيع مال 

الشركه منقول او عقارا بالمذاد العلني او بايه طريقه معينه - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
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1445 - محمد عاصم عبد المنعم محمد البغدادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58053   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2012 برقم ايداع   8892 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  - وافق المجلس علي : 

1- انهاء تمثيل السيد الدكتور / سعيد سعد جبر احمد – لحصة شركة الوادي الخضر للستثمار والتنمية في 

مجلس ادارة شركة قناة السويس لتأمينات الحياة وانهاء علقة سيادته بمجلس الدارة والشركة اعتبارا من 01 /08 

/2022. 2 - قرر المجلس الغاء توقيع السيد الدكتور / سعيد سعد جبر احمد كتوقيع اول بالسجل التجاري ولدي 

البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة .

 - 3414

ساميه لطفى على ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151059   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21188 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  خرو ج

3415 - المين محمد محمد عرابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151059   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21188 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  

3416 - احمد محمد محمد عرابى المين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151059   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21188 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  

3417 - اسامه محمد محمد عرابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151059   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21188 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  

3418 - شادى اسامه شرف الدين ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    151256   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2020 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2020  بــ :  استقاله

3419 - محمد جمعه مختار جاه ا  مدير   المقيد برقم قيد    151461   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-22 

برقم ايداع   22644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2020  بــ :  

3420 - محمد السيد محمد الدوي  مدير   المقيد برقم قيد    151461   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-22 

برقم ايداع   22644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2020  بــ :  

 - 1287

خالد احمد محمود نظمى عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    49847   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2010 برقم 

ايداع   28700 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2010  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / خالد أحمد محمود نظمى وللسيد / جمال مجدي 

جمال لبيب تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ويجوز لمديرى الشركة منفردا التعامل والتوقيع باليداع على 

حسابات الشركة أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة بدون حد اقصى ولهم حق التعامل امام الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف 

التجارية والضرائب ومأمورياتها وله حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات ولهم كافة و كامل السلطات والصلحيات في ادارة الشركة وفي وضع اللوائحة المتعلقة 

بالشئون المالية والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية كما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات والتوقيع على جميع المستندات والوراق اللزمة 

لذلك وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وفى تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على جميع عقود والتوقيع على عقود اليجار 

والتوقيع على عقود العمل للموظفين والتوقيع على استمارات دخول وخروج العمال وتوكيل الغير وتوكيل 

المحامين  في بعض أو كل ما ذكر وكل ما يتعلق من أمور في إدارة الشركة - وللسيد / جمال مجدي جمال لبيب 

الشركة منفردا التعامل والتوقيع باليداع على حسابات الشركة أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة باي مبلغ دون 

حد اقصي ويجوز له السحب فيما ل يتعدى مبلغ وقدرة 50000 دولر ) فقط خمسون الف دولر امريكى( أو ما 

يعادلة بالجنيه المصري فى المرة الواحدة ويكون للسيد / جمال مجدي جمال لبيب منفردا الحق في إبرام تعاقدات 

والتزامات و صفقات ومشارطات ملزمة للشركة فيما ل يتعدى قيمة مبلغ وقدره 50000 دولر امريکي ) فقط 

خمسون الف دولر امريكى(فى المرة الواحدة من البنوك أو غيرها - وللسيد / خالد أحمد محمود نظمى منفردا 

الحق في إبرام تعاقدات والتزامات و صفقات ومشارطات ملزمة للشركة بدون حد اقصى وله حق القتراض 

والتسهيلت الئتمانية من كافة البنوك المصرية او المؤسسات الماليه المصرية والتوقيع نيابة عن الشركة امام 

البنوك او المؤسسات وكذلك بيع اصول وممتلكات الشركة وسيارتها
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1288 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49854   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-01-2011 برقم ايداع   42 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  قرر مجلس إدارة 

الشركة الموافقة بالجماع علي تفويض السيد الستاذ / علي مصطفي موسي – بصفته رئيس مجلس الدارة , في 

تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم داخل جمهورية مصر 

العربية أو خارجها علي اختلف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلم جميع الحكام وتنفيذها وفي 

تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف 

اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم. وفي طلب  تعيين 

الخبراء وفي التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية 

وفي التقرير بالنقض في الحكام وتقديم المذكرات وله الحق في الحضور أمام هيئة التحكيم وفي اتخاذ جميع ما 

تقتضيه إجراءات التحكيم وكذلك الحق في الطعن علي حكم التحكيم بالبطلن واتخاذ الجراءات اللزمة في هذا 

الشأن وفي الحضور أمام الجهات الدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وتقديم 

الطلبات والتوقيع عليها وعلي اللتماسات والمذكرات وتسليم واستلم الوراق والمستندات والعقود العرفية 

والرسمية من وإلي قلم كتاب المحاكم والجهات الدارية.  وله الحق في تأسيس الشركات بكل أنواعها والتوقيع علي 

عقود التأسيس واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك.

1289 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49854   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-01-2011 برقم ايداع   42 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  وافق الحاضرون 

بالجماع على تجديد مدة عضويه السادة / رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة

1290 - سرحان حسين علي محمد بهنساوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49981   

وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2011 برقم ايداع   498 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2011  بــ :  تجديد الثقة 

باعضاء مجلس الدارة بذات الختصاصات

1291 - محمد وضاح محمود طرفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  للشئون الدارية

1292 - وضاح محمد سعيد غجر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  لشئون المبيعات

1293 - محمود طاهر طرفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50000   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-09 

برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2011  بــ :  

1304 - عبد القادر كمال عبد القادر الكيالي  مدير   المقيد برقم قيد    50762   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2011 برقم ايداع   3818 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردون أو مجتمعون في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه  عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسيد / عبد القادر كمال عبد القادر الكيالي مدير مسئول  والسيد / أحمد إبراهيم ذيب موسى 

والسيد / عبد الباسط سعيد سلمان معمر والسيد / احمد حمادة روبين الفتيانى لهم الحق مجتمعين او منفردين 

التعامل بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم  كافة الصلحيات في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر - وكذلك للسيد / أحمد إبراهيم ذيب موسى والسيد / عبد الباسط سعيد سلمان معمر والسيد 

/ احمد حمادة روبين الفتيانى مجتمعين او منفردين لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك حق التوقيع على عقود الرهن وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر

1305 - احمد ابراهيم ذيب موسى  مدير   المقيد برقم قيد    50762   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-06 

برقم ايداع   3818 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  
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1306 - عبد الباسط سعيد سلمان معمر  مدير   المقيد برقم قيد    50762   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2011 برقم ايداع   3818 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  

1307 - احمد حمادة روبين الفتيانى  مدير   المقيد برقم قيد    50762   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-06 

برقم ايداع   3818 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2011  بــ :  

1308 - محمود فتحى عطا ا  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    50803   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2011  بــ :  ممثل عن شركة سى اى كابيتال 

-إلغاء توقيع الستاذ/ خالد أحمد عبد ا – رئيس قطاع الئتمان من قائمة توقيعات الشركة )فئة أ( وذلك نظرا 

لستقالته اعتبارا من 23/6/2022 . 2- إضافة توقيع الستاذ/ صلح يوسف عبدالرحمن – المستشار القانوني 

العام للشركه الي قائمة توقيعات الشركة )فئة أ(.  3- وعلى ذلك يكون التوقيع عن الشركه من اثنين مجتمعين من 

المديرين المفوضين بالشركه وفقا لفئات التوقيع والصرف والتعامل نيابة عن الشركه كالتالي: الفئة )أ(: 1. الستاذ/ 

طارق عمر السيد عزمى - نائب رئيس مجلس اللدارة والعضو المنتدب. 2. الستاذ/ علي حامد محمد حسن- 

مساعد العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي. 3. الستاذ/ حسام الدين حسن عباس جاويش- رئيس قطاع 

الشركات. 4. الستاذ د/ صلح يوسف عبدالرحمن – المستشار القانوني العام.  الفئة )ب(: 1- الستاذ/ حسين 

شريف حسين خفاجي– نائب رئيس القطاع المالي. 2- الستاذ/ محمد السيد عبدالمنعم– نائب رئيس قطاع 

العمليات. 3- الستاذ/ عمرو علي محي الدين عبدالحميد– مدير عام ادارة الخزانه. 4- الستاذ/ هشام محمد 

فتحي– مدير عام ادارة العمليات. 5- الستاذ/ عمرو محمد محمد زين العابدين– مدير عام الدارة الماليه. 4- كما 

تمت الموافقة علي تعديل حدود وصلحيات التوقيع والصرف كالتالى: توقيعين مجتمعين من الفئة )أ(  - بدون حد 

أقصى. فئة )أ( مجتمعا مع فئة )ب( في حدود 20 مليون جنيه مصرى )عشرون مليون جنيه مصرى( او ما 

يعادلها بالعملت الخرى.  فئة )ب( مجتمعا مع فئة )ب( في حدود 10 مليون جنيه مصرى )عشرة مليين جنيه 

مصرى( او ما يعادلها بالعملت الخرى.  مع بقاء كافة سلطات التوقيع السابقه التى لم يتناولها التعديل كما هي 

ويجوز لنائب رئيس المجلس والعضو المنتدب تفويض ايا من مديري الشركه في كل او بعض سلطاته.

1309 - عبد الرحمن عمر شرين حسن عمر لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50815   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-2011 برقم ايداع   4086 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2011  بــ :  تحديد سلطات التوقيع 

للسيد/ رئيس مجلس الدارة /عبد الرحمن عمر شرين والسيد/ أدهم هانى محمد عبد الهادى عضو مجلس الدارة 

مجتمعين أو منفرديين فى تمثيل الشركة ولهما حق التوقيع عن الشركة وحق التعامل باسم الشركة أمام الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف فى سحب وإيداع وتمويل والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهما الحق فى قبض ودفع المبالغ والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن وبيع السيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها

1310 - حسن عمر شرين حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50815   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2011 برقم ايداع   4086 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2011  بــ :  
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1311 - ناديه السيد حسب ا رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    50907   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-16 

برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2011  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة .   

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردون في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة و للمديرون 

منفردون حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس 

المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق 

منفردون في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

ولهم الحق منفردون في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم منفردون حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم منفردون حق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها  

ولهم منفردون حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1312 - سماح سعيد مسلوب شرقاوي  مدير   المقيد برقم قيد    50907   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-16 

برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2011  بــ :  

1313 - وليد محمود ابراهيم على ابو الفضل  مدير   المقيد برقم قيد    50907   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2011 برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2011  بــ :  

1314 - محمد محمود ابراهيم على ابو الفضل  مدير   المقيد برقم قيد    50907   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2011 برقم ايداع   4423 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2011  بــ :  

1315 - عبد ا محمد عبد ا ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    51087   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-29 

برقم ايداع   5287 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2011  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم فى الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتقظ به صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه  يكون حق الفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والتصالح فى القضايا  والقتراض من البنوك والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى كل 

ذلك  باسم الشركة ولمصلحتها و حق كفاله الغير باسم الشركة ولمصلحتها للسيد / عبد ا محمد عبد ا )منفردا( 

او السيد/ بهاء عبد ا  محمد ابراهيم والسيدة / برنا عبد ا محمد ابراهيم ) مجتمعين (  ولهم الحق فى توكيل  او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . ويكون للسيد / مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم ) منفردا( حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحه الضرائب المصرية والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامه 

للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامه للستثمار والمناطق الحره ووزارة التجارة الداخلية ووزارة 

الخارجية ووزارة العدل والشهر العقارى والتصالح فى القضايا ومصلحه الجمارك وهيئة سوق المال ولجان الطعن 

واللجان الداخلية والتوقيع واثبات التاريخ على عقود اليجار والسجل الصناعى وهيئه التنمية الصناعية والشركة 

المصرية للتصالت ومكاتب القوى العامله ومكاتب العمل وادارت المرور والهيئة القومية للتامينات الحتماعية . 

وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر . اما بالنسبة لحق التعامل مع البنوك والمصارف من 

فتح وغلق الحسابات واليداع والسحب وتحويل الموال وانشاء الودائع والصناديق الستثمارية وربط وتخصيص 

الودائع بغرض استصدار خطابات الضمان والشيكات البنكية و سحب وايداع الشيكات وتظهيرها واستصدار 

خطابات الضمان واصدار الشيكات وبيع وشراء السيارات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وسداد كافه 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل تكون للسيد 

/ عبد ا محمد عبد ا- ) منفردا( او لى اثنان مجتمعان من بين كل من  :السيد / بهاء عبد ا محمد ابراهيم 

والسيد / مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم والنسه/ برنا عبد ا محمد ابراهيم كما لهم الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1316 - محمد المهدى احمد حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    51322   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   6012 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  
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1317 - احمد محمد سليمان سليمان الحداد  مدير   المقيد برقم قيد    51559   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2011 برقم ايداع   6986 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2011  بــ :  استقالة

1398 - محمد احمد محمد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54506   وتم ايداعه بتاريخ    2011-10-17 

برقم ايداع   19662 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  

1399 - ابراهيم عبدالعزيز محمد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34182   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2008 برقم ايداع   17991 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2011  بــ :  تجديد مدة المجلس

1400 - هنرى اويلى اوبى ...  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54588   وتم ايداعه بتاريخ    

 - Henry Awele Obi  : 20-10-2011 برقم ايداع   20043 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2011  بــ

ممثل  عن  شركة هاى تك ايجيبت يو اس ايه ال ال سى - بدل من السيدة / كريستينا دروز .

1318 - محمد ابراهيم عطيه محمد سالم خليل  مدير   المقيد برقم قيد    51559   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2011 برقم ايداع   6986 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2011  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة -يمثل المدير الشركة  في علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق 

للسيد / محمد ابراهيم عطية محمد سالم خليل ــ منفردا الحق فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير 

حكومية خاصة وزارة القوى العاملة  و مديريتها و جميع السفارات و القنصليات وكذلك الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات  وكذلك حق التوقيع على عقود 

القرض والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او الغير وله حق تعيين وعزل 

مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك له حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1319 - رامي عرفات ابو الحسن احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2011 برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  استقالة

1320 - باهر عرفات ابو الحسن احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2011 برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  منح السيد  / باهرعرفات ابو 

الحسن أحمد  عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعا مع السيدة  / مريم كمال زاخر موسى)عضو مجلس الدارة 

المنتدب( كافة السلطات المخولة للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

1321 - محمد صلح الدين عبد العزيز عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51796   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2011 برقم ايداع   7953 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين .  ولرئيس مجلس الدارة السيد / محمد صلح الدين عبد العزيز عبد العزيز  ونائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب السيد / طارق عيسي طه خضر مجتمعين او منفرديين وعضو مجلس الدارة السيد / 

احمد فرج الدسوقي جوده مجتمعا مع احد اعضاء مجلس الدارة  الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح  الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل  مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات  وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها  وضمن اغراضها وكذلك 

لهم حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها  ولهم  الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات التي 

تشارك فيها الشركة  ولهم حق توكيل او تفويض  الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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1322 - احمد سيد على شاكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51828   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2011  بــ :  

1323 - ايمن سمير احمد مصطفى قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51828   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2011  بــ :  استقاله

1324 - احمد محمود محمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51828   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2011  بــ :  استقاله

1325 - محمد احمد  كمال  حسين  حسن يوسف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51828   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2011  بــ :  

1326 - محمد مصطفي عبد ا يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51828   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2011 برقم ايداع   8156 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2011  بــ :  

3605 - احمد فتحي محمد ابو زيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2114   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  تنفيذى

3606 - احمد رشدي معروف عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  غير تنفيذى -  ممثل عن شركة 

فينفستورز ليمتد

 - 3607

نهى حسن محمود صليب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156597   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2020 برقم ايداع   40327 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2020  بــ :  مسئولة عن الستيراد والتوقيع 

امام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

3608 - احمد نبيل محمد خضر جاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156692   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40695 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  للفروع

3609 - محمد ممدوح محمد عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156692   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40695 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  استقالة

3610 - احمد سعد الدين رشوان محمود  مدير   المقيد برقم قيد    156919   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2020 برقم ايداع   41789 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2020  بــ :  الموافقه على ان يكون السيد / 

احمد سعد الدين رشوان محمود هو المسؤول عن الستيراد بالشركة

1327 - حسني سعيد احمد شيحه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52289   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2011 برقم ايداع   10154 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2011  بــ :  تجديد مده  مجلس الدارة - 

تمت الموافقة علي التصديق علي حق الدارة والتوقيع لتصبح كالتالي: رئيس مجلس ادارة يكون حق الدارة 

والتوقيع للسيد / حسني سعيد احمد شيحه رئيس مجلس الدارة او السيد / سعيد حسني سعيد شيحه العضو منتدب 

للشئون الدارية او للسيد / احمد حسني سعيد شيحه العضو منتدب للشئون المالية مجتمعين او منفردين في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقتراض 

والرهن للصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصلحها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1328 - سعيد حسني سعيد شيحه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    52289   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2011 برقم ايداع   10154 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2011  بــ :  للشئون الماليه

1329 - احمد حسنى سعيد شيحه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    52289   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2011 برقم ايداع   10154 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2011  بــ :  للشئون الدارية

1330 - هبه ابراهيم الدسوقى مصطفى عبد العال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

52652   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2011 برقم ايداع   11621 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2011  بــ :  
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1331 - عمرو مصطفى عباس زكى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    52652   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2011 برقم ايداع   11621 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2011  بــ :  

1332 - كريستين سامح جورج خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52652   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2011 برقم ايداع   11621 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2011  بــ :  

1333 - صالح ابو الفضل حسام الدين  مدير   المقيد برقم قيد    52868   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-10 

برقم ايداع   12472 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2011  بــ :  

1334 - عبد المطلب جوزر نجم الدين  مدير   المقيد برقم قيد    52868   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-10 

برقم ايداع   12472 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2011  بــ :  000

1335 - النور لؤى داود  مدير   المقيد برقم قيد    52868   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-2011 برقم ايداع   

12472 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2011  بــ :  يمثل المديرين العامين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

AL  عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين العامين الثلثة السيد / النور لؤى داود

ABDUL MUTTALTE  السيد / عبد المطلب جوزر نجم الدين ANWAR LUWAI DAWOOD

SALEH ABIL FAZA  السيد / صالح ابو الفضل حسام الدين JUZER NAJMUDDIN

HUSAMUDDIN منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكوميه و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح حسابات و اصدار خطابات وشهادات ضمان 

وكافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعين و عزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات 

الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل 

وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر اما المدير المصرى السيد /محمد محمد السيد فله حق 

ادارة العلقات العامة فقط

1336 - محمد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    52868   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-2011 برقم ايداع   

12472 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2011  بــ :  ) علقات عامة (

1337 - محمد عبد ا السيد محمد تاج الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    52890   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2011 برقم ايداع   12567 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2011  بــ :  

1338 - محمد سعد محمود عبد الهادى عجلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    52890   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2011 برقم ايداع   12567 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2011  بــ :  

1404 - محمود الشيخ عبد ا محمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54666   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2011 برقم ايداع   20333 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2011  بــ :  

1405 - داليا محمد كامل محمد مصطفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    54666   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2011 برقم ايداع   20333 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2011  بــ :  

1406 - رانيا السيد العربى ابراهيم الدسوقى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    54666   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2011 برقم ايداع   20333 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2011  بــ :  

1457 - ابراهيم الصيد ابراهيم عبدالسيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  ممثل عن شركة بروق للتطوير 

العقاري  BOROOK DEVELOPMENTS ش .م . م

1458 - حسنى عبد الغنى عباس المحلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  

1459 - مدحت على محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  ) عزل ( .

1460 - هانئ بهجت احمد البندارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58548   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   10844 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  
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1461 - حمدى سيد بكر على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    58548   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-22 

برقم ايداع   10844 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  

1462 - ايناس جمال الدين على ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58548   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2012 برقم ايداع   10844 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2012  بــ :  

1339 - اسامة محمد عبد اللطيف ريان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53080   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-07-2011 برقم ايداع   13461 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2011  بــ :  إعادة تجديد 

الثقة فى مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات بنفس التشكيل السابق  - تعديل صلحيات المجلس كالتالى:  حق 

الدارة والتوقيع - يملك حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة وتعهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة , لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وادارات المرور ومصلحة الجمارك والضرائب والتأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات واستصدار دفاتر الشيكات والشيكات 

المصرفيه وخطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

والتوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر , ولرئيس مجلس الدارة العضو المنتدب منفردا  حق فتح وغلق الحسابات لدى البنوك وقبض الئتمان 

والقتراض والرهن والئتمان والتسهيلت الئتمانية و كفالة الغير بما في ذلك عقود الرهن والتوقيع على كافة 

الضمانات والتعهدات والقرارات  المطلوبة والتفاقيات والمستندات والوثائق في هذا الصدد وبيع الصول الثابته 

والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وله منفردا حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس أو الغير وأن يكون له حق توكيل 

البنوك أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر والموافقة على شروط وضوابط  التمويل وله منفردا حق بيع 

الصول الثابتة والسيارات والموتوسيكلت ووسائل النقل والبيع للنفس أو الغير

1340 - محمد بلل محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14541   وتم ايداعه بتاريخ    2005-05-31 

برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2011  بــ :  

1341 - ماجد مدحت محمد سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23625   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2007 برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2011  بــ :  تجديد مدة المجلس

1342 - مجدى يوسف نصيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    346697   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2002 برقم ايداع   10235 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة

1343 - لبان فلي عبد المسيح مسعد  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    53463   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2011 برقم ايداع   15207 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2011  بــ :  

1344 - كارلو او ليجنيز اك  مدير   المقيد برقم قيد    53463   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2011 برقم 

ايداع   15207 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2011  بــ :  

1345 - دوجلس  سبينسر ترو ب  مدير   المقيد برقم قيد    53463   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-16 

برقم ايداع   15207 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2011  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

1346 - اندريا واميكو  مدير   المقيد برقم قيد    53463   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2011 برقم ايداع   

15207 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2011  بــ :  استقالة

1347 - عمرو عبد العال حسن السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1348 - وليد محفوظ المقدم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  
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1349 - ساره عمرو عبد العال حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1350 - مريم وليد محفوظ عبد القادر المقدم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1351 - ملك وليد محفوظ عبد القادر المقدم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1352 - نوال عمرو عبد العال حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1353 - اصيل عمرو عبد العال حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53517   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2011 برقم ايداع   15441 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2011  بــ :  

1354 - صبرى عبد السلم ابراهيم العدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53588   

وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2011 برقم ايداع   15730 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  تجديد مده 

مجلس ادارة الشركة بنفس الختصاصات والصلحيات الوارده بالسجل التجاري

1355 - اديب مترى سداروس عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53624   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2011 برقم ايداع   15899 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2011  بــ :  

1484 - حسن محمد سليمان احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46920   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  الموافقة علي 

اعادة تشكيل مجلس الدارة و تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات و تحديد اختصاصاته ليصبح كما يلي : 

مع البقاء علي كافة الصلحيات لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة كما هي دون 

أدني تعديل علي النحو الثابت تفصيل  بصحيفة السجل التجاري ومع البقاء عن حق التوقيع عن الشركة لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين علي النحو الثابت بصحيفة 

السجل التجاري دون أدني تعديل .

1485 - محمد على حسين طلعت  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  من ذوى الخبرة للتقييم العقارى

1356 - رسمى مترى سيداروس عبده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53624   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-08-2011 برقم ايداع   15899 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2011  بــ :  يكون للستاذ 

/ رسمي متري سيداروس عبده – رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة 

و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق 

في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و 

يكون لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  منفردا الحق في  التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و شهادات الضمان و حق القتراض و 

الرهن باسم الشركة و لصالحها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم وله ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1357 - انهاد مترى سيداروس عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53624   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2011 برقم ايداع   15899 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2011  بــ :  

1358 - منال أحمد كمال عبيد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    53650   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2011 برقم ايداع   15998 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2011  بــ :  

1359 - شادى عبد اللطيف محمد الظاهر عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53695   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-09-2011 برقم ايداع   16158 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  

1360 - هشام محمد جلل عبدالعزيز سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53695   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-09-2011 برقم ايداع   16158 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  
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1365 - شيماء عبد ا عبد الحفيظ عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    53701   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2011 برقم ايداع   16181 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتهما مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحة التنفيذية للجمعية العامة . والسيدة / كارمن كيلر 

CARMEN KELLER   ـ موليد : 17 / 7 /1959 منفردة الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغرضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحا ولها الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  وللسيدة / شيماء عبد ا عبد الحفيظ عبد ا - 

مواليد 21 / 7 / 1980 لها حق ادارة العلقات العامة

1366 - احمد محمد عبد المعطي عفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  ومنحه كافة الصلحيات - 

الموافقة علي تجديد الثقة بمجلس الدارة لفترة مماثله وإعاده التشكيل ومنح الصلحيات يمثل الرئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء والسيد / احمد محمد عبد المعطي عفيفي رئيس مجلس الدارة والسيد / شريف محمد عبد 

المعطي عفيفي عبد المعطي . عضو مجلس الدارة . والسيد / يوسف خالد يوسف حلمي محمد . عضو مجلس 

الدارة ) مجتمعين أو منفردين ( الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام كافة الجهات الحكومية و 

الغير حكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من 

سحب وإيداع وتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها والحق فى تعين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مراتباتهم و أجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وأبرام كافة المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

1367 - يوسف خالد يوسف حلمى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16564 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  ومنحه كافة الصلحيات
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1361 - حسين على فرج عيسي الديب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53695   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-09-2011 برقم ايداع   16158 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  التجديد 

لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات - ان تكون حقوق التوقيع على النحو التالى : تعديل حقوق التوقيع نيابة عن 

الشركة علي النحو التالي: الول: السيد/ حسين علي فرج عيسي الديب, رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, 

الثاني: السيد/ سامح عبد اللطيف محمد الظاهر, نائب رئيس مجلس الدارة, الول يمثل الشركة أمام القضاء ويملك 

حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين- علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط - وللسيد رئيس 

المجلس والعضو المنتدب والسيد نائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذا أمام 

الشهر العقاري وإدارات المرور والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر1 0

السيد/ حسين علي فرج عيسي الديب, رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  2. السيد/ سامح عبد اللطيف محمد 

الظاهر, نائب رئيس مجلس الدارة, 3. السيد/ محمد أحمد حسن الحلوجي, عضو مجلس الدارة,4 / السيد/ شادي 

عبد اللطيف محمد الظاهر, عضو مجلس الدارة لى منهم منفرد حق التوقيع داخل وخارج جمهورية مصر 

العربية فيما يلي:  اليداع و فتح و غلق الحسابات البنكية وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة وكذلك حق المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها 

وأنشطتها المختلفة وتحديد نسبة المساهمة فيها ولهم في سبيل ذلك حق التوقيع نيابة عن الشركة في كافة 

الجراءات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام جهات التوثيق داخل وخارج جمهورية مصر العربية علما بان تمثيل 

الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة و لي اثنين منهم مجتمعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية الحق 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وتحويل والتوقيع علي الشيكات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقروض  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك حق التوقيع علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة وكذلك 

حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وأحقية الشركة في الكفالة باسم الشركة 

ولمصلحتها وكفالة الغير, وكذلك التوقيع على  عقود التعديل الشركات أمام جهات التوثيق داخل وخارج جمهورية 

مصر العربية, ولي منهم في ذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  ولي منهم منفرد  أيضا 

الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية و الغير عادية و اجتماعات مجالس الدارة  وتمثيل الشركة أمام 

الشركات التي تكون فيها الشركة شريكة أو مالكة لحصص فيها ولي منهم حق التصويت وتفويض الغير لحضور 

اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المذكورة والتصويت فيها, وكذلك لي منهم الحق في تمثيل الشركة فيما 

يتعلق بأي إجراء ذو صلة بالعلمات التجارية وبراءات الختراع والتصاميم أو حقوق النسخ وعلمات الخدمة 

والشعارات وغيرها, بما في ذلك, ودون قصر علي كافة المسائل المتعلقة بحماية وتسجيل وتجديد, والمحافظة 

علي, ومقاومة وإصلح وتحويل أو التنازل عن,  أو خلفا لذلك,ولهم في ذلك أوسع النطاق كما أن لهم حق توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ذلك. ولهم كذلك حق عقد التفاقات الرضائية والشتراك في المناقصات العامة 

والخاصة وإبرام كافة العقود المالية والتوقيع علي أي طلبات أو مستندات تتعلق بتلك المناقصات, ولهم أيضا الحق 

في الشراء والحتفاظ باسم الشركة, بالحصص, والسهم, والسندات, والصكوك, والكمبيالت, وأي أوراق مالية 

أخرى مملوكة لي طرف آخر, ولهم الحق في استئجار وتأجير العقارات والتنازل عن المنفعة والخلء,وتوقيع 

عقود اليجار وقبول الضمانات العينية او الشخصية والتنازل عنها قبل أو بعد الدفع, كذلك لهم الحق منفردين0 في 

تأسيس الفروع الخاصة بالشركة داخل و خارج جمهورية مصر العربية و توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

1362 - سامح عبد اللطيف محمد الظاهر عبد اللطيف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53695   

وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2011 برقم ايداع   16158 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  

1363 - محمد احمد حسن الحلوجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53695   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2011 برقم ايداع   16158 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2011  بــ :  
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1375 - محمود محمد عبدالبارى ابو

القمصان الزقم  مدير   المقيد برقم قيد    39927   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2009 برقم ايداع   14271 

تم التأشير فى تاريخ 11-09-2011  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة.  وللمديران منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك   والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

1376 - عامر فصيح  الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53832   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16792 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ممثل  للشركة العالمية لللبان 

والعصائر )المحدودة مصر(.

1377 - عمر محمد حافظ سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53832   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16792 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ممثل عن الشركة العالمية 

لللبان والعصائر المحدودة مصر

1378 - محمد سامي عبد العال شلباية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53832   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16792 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ممثل للشركة العالمية لللبان 

والعصائر المحدودة مصر

1379 - دانكو دامير ماراس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53832   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16792 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ممثل عن الشركة العالمية 

لللبان والعصائر المحدودة مصر

1380 - عبدا بن ناصر بن بدر البدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53832   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16792 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ممثل  للشركة العالمية لللبان 

والعصائر )المحدودة مصر( - تجديد مدة مجلس الدارة الجديد لمده 3 سنوات

1381 - محمد اسماعيل رأفت حسن طاهر  مدير   المقيد برقم قيد    11255   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2004 برقم ايداع   2624 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2011  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

له الحق في التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفي تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وللمدير حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها
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1382 - محمد اسماعيل رأفت حسن طاهر  مدير   المقيد برقم قيد    11255   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2004 برقم ايداع   2624 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2011  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

له الحق في التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفي تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وللمدير حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها

1383 - احمد مصطفى  السيد سلمه  شريك   المقيد برقم قيد    42661   وتم ايداعه بتاريخ    2009-12-09 

برقم ايداع   24870 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2011  بــ :  موصى خروج شريك موصى مذكور بالعقد

3721 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23354   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  ممثلعن شركة 

الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م (

1384 - محمد عبد الروؤف عبد الجواد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42661   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2009 برقم ايداع   24870 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2011  بــ :  تعديل بند الدارة  والتوقيع 

ليصبح - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشريكان المتضامنان  السيد / جمال  

عبدالناصر فرج محمد و السيد / محمد عبدالرؤوف عبدالجواد  ) مجتمعين او منفردين( ولهما الحق في تمثيل 

الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وعلي الخص وزارة السياحة والمرور والجمارك والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية والسجل التجارى 

ومصلحة الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات والتعامل الدارى من تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والتعاقدات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وشراء السيارات 

ولهما الحق ) مجتمعين او منفردين ( في التعامل والتوقيع امام كافة البنوك واليداع وفتح جميع الحسابات والتوقيع 

علي الشيكات والسحب وحق المصادقة علي الحسابات المدينة والدائنة وعقد القروض وكافة العمال المصرفية 

امام كافة البنوك داخل جمهورية مصر العربية ,وكذلك لهما ) مجتمعين او منفردين (الحق في بيع أصول الشركة 

وسيارات الشركة والقرض والرهن العيني والتبعي بضمان ممتلكاتها ويجوز لهما توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين مع  بقاء السيد / جمال عبدالناصر فرج محمد البسيوني مديرا 

مسئول من الناحية السياحية .

1385 - شوانبيت  شوا  اون Chuanpit  Chua oon  مدير   المقيد برقم قيد    53936   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2011 برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  
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1386 - مارك  الن  كاوالسكي Mark   Alan Kawalski  مدير   المقيد برقم قيد    53936   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2011 برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  يباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ مارك الن كاوالسكي Mark Alan Kawalski, أمريكي الجنسية, المقيم في 

أمريكا والسيدة/ شوانبيت شوا ون Chuanpit Chua-oon كندية الجنسية, المقيمة في كندا والسيد/ ريجنالد 

فرانكلين جيبسون REGINALD FRANKLIN GIPSON, أمريكي الجنسية, المقيم في أمريكا, منفردين أو 

مجتمعين الحق بالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع 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 أغراضها وكذلك لهم 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

. وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1387 - ريجنالد فرانكلين جيبسون  مدير   المقيد برقم قيد    53936   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-18 

برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  

1388 - صلح صالح محمد ناضره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33959   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-08-2008 برقم ايداع   17076 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2011  بــ :  تجديد مدة 

مجلس ادارة الشركة .

1389 - لطفي أحمد فؤاد لطفي البنداري العفيفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54235   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2011 برقم ايداع   18442 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2011  بــ :  

1390 - عمرو   احمد محمد عبد العال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54289   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2011 برقم ايداع   18761 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  

1391 - وليد سعيد حسن محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54289   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2011 برقم ايداع   18761 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  

1392 - علء سيد بسيونى على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54289   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2011 برقم ايداع   18761 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  

1393 - حمزة اكسوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32959   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2008 برقم ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2011  بــ :  - التجديد لمجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات .

1394 - احمد يلماظ  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32959   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2008 برقم ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2011  بــ :  

1395 - متين يورت Metin Yurt  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32959   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2008 برقم ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2011  بــ :  

1396 - مصطفى كونداكجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    32959   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-12 

برقم ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2011  بــ :  لدارة العلقات العامة

1397 - ليلي بورت  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    32959   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم 

ايداع   12812 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2011  بــ :  للدارة الماليه
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1407 - عزة احمد محمود عبد الوهاب  مدير عام   المقيد برقم قيد    55015   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2011 برقم ايداع   21804 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2011  بــ :  للشركه واعطائها الصلحيات 

التيه  تمثل المديرة السيده/  عزة أحمد محمود عبدالوهاب -الشركة فى علقتها مع الغير , ويحق لها تعيين و 

وقف و عزل وكلء و مستخدمى و موظفى الشركة -و تحديد مرتباتهم و مكافاتهم , و فتح الحسابات فى البنوك 

بإسم الشركة , و توقيع الشيكات والتحويلت البنكيه مع سداد كافه مستحقات الضرائب والتأمينات وكل مستحقات 

الدوله أيا كانت قيمتها   ولها الحق فى  ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق باعمال الشركة نقداش 

و بالجل , كما انها تمثل الشركة امام كافة الجهات سواء كانت رقابية أو إدارية أو حكومية أو غيرها كما ان لها 

الحق فى شراء و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع والمنقولت والشتراك فى المؤسسات الخرى بأسم 

الشركه ولصالحها و الحصول على توكيلت من الشركات العالمية بأسم الشركه ولها الحق فى التعامل مع كافه 

ادارات المرور فى التجديد والترخيص .ولها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1408 - احمد السيد احمد شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55015   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2011 برقم ايداع   21804 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2011  بــ :  وللسيد / رئيس مجلس الداره 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وغلقها والتوقيع علي الشيكات والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت واصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن  اغراضها 

وله حق التوقيع علي عقود الشراء و العفود بكافة انواعها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

1409 - ايهاب صفوت فرحات احمد  مدير   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-23 

برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  واستقالته كمدير للفرع

1410 - رومانى ابراهيم شفيق سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  

1411 - احمد  خليل عبدا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  

1412 - جمال ابراهيم على السيد المقدم  مدير   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  استقالة

1413 - خالد حسين ذو الفقار صبرى  مدير   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-23 

برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

1414 - محمد ابو الفتوح على مدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55132   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2011 برقم ايداع   22379 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2011  بــ :  

1415 - احمد فرحان خان AHMED  FARHAN KHAN  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55132   

وتم ايداعه بتاريخ    24-11-2011 برقم ايداع   22379 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2011  بــ :  استقالة

1416 - احمد محمد عبد الوارث على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55132   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2011 برقم ايداع   22379 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2011  بــ :  

1417 - نبيل عبد الجليل عبد السلم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55132   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2011 برقم ايداع   22379 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2011  بــ :  

1418 - ايمن احمد عبد الوهاب الباز  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    55266   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-2011 برقم ايداع   23068 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2011  بــ :  للسيد/ حازم 

منسي والسيد/ أحمد ابراهيم مجتمعين التوقيع على كافة العقود التي تقل قيمتها عن 5 مليون جنيه مصري وللسيدة/ 

دينا أحمد عاطف والسيد/ حازم منسي التوقيع على تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم وتحديد رواتبهم التي تقل قيمتها 

عن 20 الف جنيه مصري شهري ا.
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1438 - امال المصلحى السيد العزب  مصفى   المقيد برقم قيد    57252   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2012 برقم ايداع   5861 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2012  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية  

ثانيا: -  تعيين  امال المصلحي السيد العزب     – مصفي للشركة على ان تكون مهامه وفقا لنص المادة 145  من 

قانون رقم 159 لسنة 1981.  1- وفاء ما علي الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد 

العلني او بأي طريقة اخري مالم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي اجراء البيع بيطريقة معينة   3- تتمثل 

الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم   رابعا :- تحديد المدة الزمنية اللزمة لتصفية الشركة وهى ستة اشهر 

من تاريخ التاشير في السجل التجاري.

1439 - احمد محمد احمد احمد الطويل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57304   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2012 برقم ايداع   6036 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2012  بــ :  عاده تنظيم التوقيع علي الشيكات 

للسحب من حسابات الشركه لدي البنوك حيث قرران يكون التوقيع للساده للمذكورين في المجموعتين التي 

اسمائهم بحيث يكون لي اثنين مجتمعين واحد من كل مجموعه وهم :  المجموعه )1(  الستاذ / طارق فؤاد محمد 

سميح انور   الستاذ /محمد احمد محرم فهمي   المجموعه )ب(  الستاذ /ؤائل علي السيد متولي سليمان   الستاذ 

/نادر فوزي الياس غبر   الستاذ /علي حسين عبد اللطيف محمد

1550 - عمرو امين فؤاد الصواف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  

1551 - كريم على حسن حفظى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  استقالة

1552 - احمد على حسن على زهران  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  وعضو منتدب

1419 - حسام الدين امام عبد الصمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55554   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2011 برقم ايداع   24336 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2011  بــ :  إعطاء السيد الستاذ حسام 

الدين إمام عبد الصمد الصبحي رئيس مجلس الدارة الصلحيات التية الحق في إستخدام جميع التوكيلت داخل 

وخارج البلد والصلح والنكار و البراء والقرار وتأسيس الشركات وتعديلها و فسخها والتخارج منها وله حق 

بيع سيارات الشركة والتوقيع على عقود بيع السيارات ونقل ملكيتها و توكيل الغير وتجديد تراخيص سيارات 

الشركة وله حق توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وله حق التوقيع نيابة عن الشركة في 

كافة معاملت البنوك مما يشمل القرض أو الرهن أو في الحسابات الجارية والتوقيع على العقود بإسم الشركة وله 

حق توكيل الغير وتفويض الغير في كل أو جزء مما ذكر ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخول لهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك التوقيع على عقود الشراء والتي يصدر بها قرار من مجلس الدارة بأصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع على كافة المستندات الذنية والتجارية وكافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق تمثيل الشركة نيابة عنها أمام الشهر 

العقاري وله حق التوقيع على عقود تعديل النظام الساسي للشركة أمام الشهر العقاري وله الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو جزء مما ذكر

1420 - محمد حسن شحاتة حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    55592   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2011 برقم ايداع   24534 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  - ممثل عن شركة 

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م .  مع بقاء كافه صلحيات التوقيع عن الشركه كما هى للسيد / محمد حسن شحاته 

حسن

1421 - محمد مصطفى عبد العزيز على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55592   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2011 برقم ايداع   24534 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  - ممثل عن شركة جدوى 

للتنمية الصناعية ش.م.م
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1422 - عماد عبد الحليم رشدى محمد سليمان العروسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55592   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-12-2011 برقم ايداع   24534 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  - ممثل عن 

شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

1423 - حكيم لمعي حكيم شنوده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    55978   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-2012 برقم ايداع   933 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2012  بــ :  كفالة الشركة لشركات 

اخرى وتقرير الكفالة التضامنية لشركة الرجاء لمنتجات الطفلة ) سيراميكا فينوس مصر اوميجا وبيراميدزوبيرل 

وايليت ( ش.م.م مع بقاء كافة الصلحيات والختصاصات السابقة كما هى .

1424 - احمد الصباحى ابو المعاطى عايش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    56026   

وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2012 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2012  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة

1425 - احمد صلح الدين مصطفى سلمة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56149   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2012 برقم ايداع   1550 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2012  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

تفويض الساده اعضاء مجلس الدارة وهم السيد / احمد صلح الدين مصطفي سلمه رئيس مجلس الدارة والسيد 

/ محمد صلح الدين مصطفي سلمة نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ حسام صلح الدين 

مصطفي سلمة عضو مجلس الدارة  بالتوقيع علي المعاملت المالية والبنكية والشيكات للشركة منفردين حتي 

مبلغ )1000000( جنية فقط )مليون جنية مصري لغير ( واما ما زاد عن ذالك فيلزم توقيع عضوين من الثلثة 

مجتمعين

1426 - هانى صلح محمد سرى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56259   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1955 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2012  بــ :  ** ممثل عن شركة السكندرية 

للستثمار العقارى

1427 - جهاد محمد مرعى السوافطة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56259   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1955 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2012  بــ :  ** ممثل لشركة سان ستفانو 

للستثمار العقارى .

1428 - احمد طلعت هانى طلعت مصطفى ابراهيم  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    56259   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2012 برقم ايداع   1955 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2012  بــ :  وعضو منتدب ممثل 

عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

1586 - عبير محمد عبد التواب يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67667   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-07-2013 برقم ايداع   16172 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2013  بــ :  

1587 - سلمى مصطفى السيد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67667   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2013 برقم ايداع   16172 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2013  بــ :  

1588 - عمار محمد احمد الغول  مدير   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2009 برقم 

ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1589 - احمد عدنان احمد السلخ  مدير عام   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-07 

برقم ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1590 - الن ليسلي سميت  مدير عام   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2009 برقم 

ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1606 - مريم صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  ممثل عن شركة جهينة 

للصناعات الغذائية

1645 - شيماء طارئ سيد مرسال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81109   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-1988 برقم ايداع   8998 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2014  بــ :  

1646 - عبدا بن سعود بن مرشود الرميح  مدير   المقيد برقم قيد    72008   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2014 برقم ايداع   4812 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2014  بــ :  استقالة
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1647 - فيصل بن عبد ا بن ابراهيم الحميضى  مدير   المقيد برقم قيد    72008   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2014 برقم ايداع   4812 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2014  بــ :  استقالة

1429 - هشام طلعت مصطفي  ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56259   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1955 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2012  بــ :  ممثل للشركة العربية 

للمشروعات والتطوير العمرانى  - مع بقاء صلحيات التوقيع كما هى .   وافق المجلس على زيادة التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة من بنك بلوم فرع المنتزة من 35 مليون جنيه ) خمسة وثلثون مليون جنيه( الى 75 مليون 

جنيه )خمسة وسبعون مليون جنيه( كما وافق المجلس على تفويض السيد المهندس/ احمد طلعت هانى طلعت 

مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى التوقيع منفردا  على تجديد التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك 

المهندس / محمد خيرى  بلوم مصر – فرع المنتزة    وافق المجلس على زيادة حق التوقيع الممنوح للسادة :   1.

الستاذ / تامر عبد المحسن حسن بازينه   وذلك في التوقيع مجتمعين نيابة عن  عبد الحميد محمود السحرتى  2.

الشركة على الشيكات وأوامر الصرف والتحويل لدى البنوك ليصبح بمبلغ 200000 جنيه ) فقط مائتان الف جنيه 

( لكل مره بدل من 100000 جنيه ) فقط مائة الف جنيه ( لكل مره .  وافق المجلس على تعيين السيد الستاذ / 

رشدى محمد صالح ابو بكر مديرا مسئول امام الهيئة القومية للتأمين الجتماعى وذلك عن كافة الجراءات التى 

يفرضها القانون رقم 148 لسنة 2019 ولئحتة التنفيذية فيما عدا الجراءات الخاصة بالمادتين ارقام 50 و 61 

من القانون والعقوبات المتعلقة بهما, كما وافق المجلس على تفويضه فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة 

الوراق والمستندات والنماذج والتفويضات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الجتماعى   .

1430 - حسام محمد زكى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  المنتدب - لشئون التسويق

1431 - هشام احمد عبد اللطيف العوضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  

1432 - داليا محمد زكى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  

1433 - محمد عمر امين حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  ممثل  عن شركة أرتيج للستثمار 

والتنمية العقارية

1434 - حسام الدين محمود حمدى عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  ممثل  عن شركة أرتيج 

للستثمار والتنمية العقارية

Page 1066 of 1587 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

1440 - محمد عبد العزيز عبد المنعم امين حرب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57307   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2012 برقم ايداع   6049 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  ورئيس تنفيذي ممثل  

لمجموعة إفرام الصناعية ش.م.ل )هولدنغ( - مد مدة مجلس الدارة ثلث سنوات لتنتهي في 31 / 12 / 2024 - 

تمت الموافقة على تحديد صلحيات السيد/ محمد عبد العزيز عبد المنعم أمين حرب عضو مجلس الدارة والرئيس 

التنفيذي لتكون على النحو التالي : يكون مسئول  عن المواصفات القياسية للمنتجات التي تتعامل عليها الشركة 

والعلمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية لهذه المنتجات وغيرها ويمثل الشركة في جميع النزاعات التي تنشأ مع 

الدوائر الحكومية المختصة بما فيها مصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبيعات ووزارة القوى العاملة 

والهيئة القومية للتأمين الجتماعي والجمارك وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل والنقابات العمالية والمهنية 

وإدارة المرور بجميع أقسامها وجهاز مدينة السادات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة الكهرباء 

والطاقة ووزارة التخطيط والتنمية القتصادية ووزارة البترول ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات..... الخ - وله تمثيل الشركة والتوقيع على المحاضر الرسمية والبلغات 

والمستندات والوراق الخاصة في هذا الشأن وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وله تمثيل 

الشركة لدى القضاء المصري وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع القضايا سواء تلك التي تشرفع من 

الشركة على الغير أو التي قد يرفعها الغير أيا  كان أفراد أو شركات أو جهات رسمية حكومية أو غير حكومية وله 

الحق في توكيل المحامين وعزلهم في كل ما ذشكر أعله, وله التعامل مع كافة جهات التفتيش والضبط والحجز 

وليس له صلحيات مالية أو بنكية تلزم الشركة بأي حال من الحوال. وله حق التوقيع عن الشركة فيما يخص 

برنامج دعم التصدير أو الصناعة المصرية على العموم خاصة طلبات مساندة برنامج الكيماويات كما التوقيع أمام 

هيئة تنمية الصادرات المصرية مع حق توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم أعله

1441 - منال  عابدين بدر احمد  مدير   المقيد برقم قيد    57603   وتم ايداعه بتاريخ    03-04-2012 برقم 

ايداع   7221 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2012  بــ :  للفرع - بدل من المدير السابق ولها كافة الصلحيات 

مديرا للفرع

1442 - عمر رجائى حسنى عفيفى الشهاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57799   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2012 برقم ايداع   8005 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  

1443 - حسنى رجائى حسنى الشهاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57799   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-04-2012 برقم ايداع   8005 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  - اعادة تشكيل 

مجلس الدارة نظرا لوفاة السيد المهندس/ رجائي حسنى عفيفي الشهاوى  - رئيس مجلس الدارة - الموافقة على 

إبقاء صلحيات رئيس مجلس الدارة كما هي مدونة بالسجل التجاري والنظام الساسي للشركة

1444 - محمد رجائى حسنى الشهاوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57799   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   8005 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  
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1435 - صلح محمد صلح الدين

 محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    2012-02-21 

برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  تجديد مجلس الدارة الحالي لمده اخري - تحديد 

صلحيات التوقيع عن الشركة:وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع منح صلحيات التوقيع عن الشركة على 

النحو التالى:  منح حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك على النحو التالى:التوقيع لدى البنوك بدون حدود قصوى 

للسيد/ حسام محمد زكى إبراهيم عضو مجلس الدارة المنتدب لشئون التسويق منفردا .  التوقيع لدى البنوك فى 

حدود مبلغ أقصاه 1000000 جنيه )فقط مليون جنيه مصرى( لثنين مجتمعين أحدهما من المجموعة )أ( والخر 

من المجموعة )ب( على النحو التالى:  المجموعة )أ(  السيد الستاذ/ صلح محمد صلح الدين محمود  رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد الستاذ/ هشام أحمد عبد اللطيف العوضى  عضو مجلس الدارة المجموعة )

ب(  السيد الستاذ / مصطفى خيري عبد المنعم عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية السيد الستاذ/ 

مصطفى حسين محمد محمود  مدير عام الشركة -التوقيع لدى البنوك فيما يزيد عن 1000000 جنيه )فقط مليون 

جنيه مصرى( وحتى 3000000 جنيه )فقط ثلثة مليين جنيه مصرى( مجتمعين كل من:  السيد الستاذ/ صلح 

محمد صلح الدين محمود  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  السيد الستاذ/ مصطفى خيرى عبد المنعم  

عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية  السيد الستاذ/ مصطفى حسين محمد محمود  مدير عام الشركة   

التوقيع لدى البنوك فيما يزيد عن 3000000 جنيه )فقط ثلثة مليين جنيه مصرى( مجتمعين كل من:   السيد 

الستاذ/ مصطفى حسين محمد محمود  مدير عام الشركة  السيد الستاذ/ هشام أحمد عبد اللطيف العوضى  عضو 

مجلس الدارة   وأيا  من :السيد الستاذ/ صلح محمد صلح الدين محمود  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب    

السيد الستاذ/ مصطفى خيرى عبد المنعم  عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية  منح حق التوقيع عن 

الشركة فيما يلى:   بيع المنقولت الخاصة بالشركة بكافة أنواعها بالثمن الذى يراه مناسبا  والتوقيع على عقود بيع 

هذه المنقولت وقبض الثمن .  إبرام وتوقيع عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود بيع الراضى المملوكة للشركة 

والمعدة للبناء والتصديق على هذه العقود وتسجيلها بالشهر العقارى.  إبرام وتوقيع عقود البيع البتدائية والنهائية 

الخاصة ببيع الوحدات السكنية والدارية والطوابق والعمارات المملوكة والتصديق على هذه العقود وتسجيلها 

بالشهر العقارى..  إبرام وتوفيع عقود المقاولت وعقود المشتريات بأنواعها وعقود تأجير العقارات المرتبطة 

بنشاط الشركه  ترتيب وإنشاء الحقوق العينية على العقارات كحق امتياز البائع والرهن وغيرها من الحقوق 

والموافقة على شطب هذه الحقوق شطبا  كليا  أو جزئيا  ويسرى ذلك على املك الغير التى تفوض الشركة فى 

التصرف فيها أو إدارتها إذا كان ذلك مصرحا  به فى التفاقات التى تبرم بين الشركة والغير  التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة 

أشكالهم.  حق توكيل المحامين اللذين يمثلون الشركة أمام كافة المحاكم بإختلف أنواعها ودرجاتها ومنحهم حق 

الصلح فى القضايا والنكار والبراء والقرار.  منح حق تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود 

التأسيس وملحق التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات القائمة 

وشراء حصص السهم بإسم الشركة   القتراض والستدانة من البنوك والتوقيع على عقود التأجير التمويلى 

والتسهيلت الئتمانية وملحقهم وتعديلتهم    منح حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  وذلك على النحو 

التالى:  السيد الستاذ/ حسام محمد زكى إبراهيم عضو مجلس الدارة المنتدب لشئون التسويق منفردا.  السيد 

الستاذ/ هشام أحمد عبد اللطيف العوضى عضو مجلس الدارة منفردا.  السيد الستاذ/ صلح محمد صلح الدين 

محمود رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا  مع أيا  من:  السيد الستاذ/ مصطفى حسين محمد محمود  

مدير عام الشركة  السيد الستاذ/ مصطفى خيرى عبد المنعم  عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية     على 

ان يتم العمل بجميع الصلحيات الواردة بالبند الحادى عشر إعتبارا  من اليوم التالى للتأشير فى السجل التجارى 

للشركة بالصلحيات الجديدة

1436 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  

1437 - مصطفي خيرى  عبد المنعم  حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56757   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3898 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2012  بــ :  منتدبا - للشئون المالية

3918 - رامز بيرجاك  شارل العيسى  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  
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3919 - اسلم محمد يوسف محمد  مدير   المقيد برقم قيد    168613   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   31417 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  استقالة

3920 - خالد صالح منصر سفيان  مدير   المقيد برقم قيد    168613   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   31417 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

3921 - ندا محمد احمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    168613   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم 

ايداع   31417 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

3922 - محمود محمد يوسف محمد  مدير   المقيد برقم قيد    168613   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   31417 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

1446 - كريم محمود شاكر رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1491   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2012  بــ :  ممثل عن شركه فى ار فود 

انفسمنت بى . فى - يملك حق التوقيع على معاملت الشركه رئيس مجلس الدارة ونائبه واعضاء مجلس الدارة 

فى اثنين منهم مجتمعين وذلك عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى الخص فى التعامل 

مع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والثنين منهم مجتمعين فى فتح الحسابات باسم الشركه امام 

البنوك ولهما حق  السحب واليداع ولهما الحق فى اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه الجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولعضوين من مجلس الدارة مجتمعين حق شراء وبيع 

جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت واصول الشركه والعقارات والراضى والتوقيع على تلك العقود امام 

مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كما لهم حق التوقيع عن الشركة امام البنوك وكافة الجهات المتعاملة مع الشركة 

ولهم حق السحب واليداع  بالبنوك وفتح حسابات باسم الشركة ولهم حق ابرام كافة العقود كما لهم الحق في رهن 

وبيع اصول الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع علي عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية واي نوع من انواع 

المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية والهيئات الحكوميه  والتوقيع علي عقود كفالة الغير واتخاذ ما 

يلزم من إجراءات كما لهم الحق في التوقيع علي مصادقات البنوك عن الشركة والتوقيع امام البنوك عن الشركة 

في ) تظهير الشيكات- طلب اصدار دفاتر شيكات – التحويلت الداخلية للحسابات الفرعية داخل الحساب الرئيسي 

للشركة – التوقيع علي نماذج 4-5-11 الخاصة بالعتمادات – التوقيع علي صحة التوقيع – التحويل بين حسابات 

الشركة في البنوك كافة ( ولهم الحق في التوقيع علي عقود ابرام عقود المعاوضة – واعتماد عقود التعديل امام 

الشهر العقاري والتوقيع علي عقود اليجار وتوثيقها امام الشهر العقاري كما لهم الحق في التعامل مع الضرائب 

بانواعها والتامينات الجتماعية ولثنين من مجلس الدارة مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في بعض بعض 

او كل ما ذكر . تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط . الموافقه بالجماع على تعيين . السيد / 

السيدعبدالمطلب محمد الهادى عرفه مواليد 27 /08 /1981 رقم قومى  28108271301376 مدير النتاج 

والتصنيع مديرا مسئول بالشركه  او السيد / خالد محمد متولى محمد مواليد 01 /04 /1965 رقم قومي 

2650401015079  مدير النتاج والتصنيع مديرا مسئول بالشركه   ولهما الحق فى التعامل والتوقيع مجتمعين 

او منفردين مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل وانهاء كافه الجراءات الخاصه بالتراخيص للمصنع 

والشركه والتعامل ومع جهاز تنميه العبور وذلك فى قطعه 17 بلوك 12009 المنطقه الصناعيه الولى العبور 

القليوبيه وكافه الدارات التابعه له وتقديم طلبات الترخيص والتعديل والضافه وكافه ما يلزم لذلك وكذا كافه 

الهيئات والدارات التى يتطلب الترخيص التوقيع امامها والهيئه العامه للمساحه والدفاع المدنى وكافه الدارات 

التابعه له وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه الصناعيه وغرفه الصناعات الغذائيه والهيئه العامه 

للتأمينات الجتماعيه وجميع الدارات والمكاتب التابعه له ومكاتب العمل ووزاره  القوى العامله وجميع مكاتب 

العمل التابعه لها ووزاره الصحه وجميع المديريات والدارات التابعه لها وشركه الغاز وشركه مياه الشرب 

والصرف الصحى وشركه الكهرباء والهيئه العامه لشئون البيئه ومصلحه الضرائب والمأموريات التابعه لها 

والتعامل مع الموانى البحريه والجويه والبريه وانهاء كافه اجراءات التخليص الجمركى

1447 - محمد على عبدالعليم القزاز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58236   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2012 برقم ايداع   9606 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2012  بــ :  

1448 - محمد سعيد محمد عليوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58268   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2012 برقم ايداع   9784 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2012  بــ :  
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1449 - ايهاب نافع محمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    58268   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2012 برقم ايداع   9784 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2012  بــ :  اعاده تشكيل مجلس 

الدارة ليصبح

1450 - محمد امين احمد ابو طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58268   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2012 برقم ايداع   9784 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2012  بــ :  استقاله

1451 - احمد محمد محمود موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58268   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2012 برقم ايداع   9784 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2012  بــ :  

1452 - رنا مجدى عبدالغنى المحلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  

1453 - احمد محمد صلح محمد سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  

1454 - عهود محمد محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  

1455 - محمد ابراهيم الجوهرى الجلفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  وممثل عن شركة )بروق 

للتطوير العقاري  DEVELOPMENTS BROUQ   ش .م .م (

1456 - مجدى عبد الغنى عباس محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58280   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9786 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  انتخاب مجلس اداره جديد

1465 - رفيق فهيم سامى واصف  مدير   المقيد برقم قيد    58992   وتم ايداعه بتاريخ    2012-06-14 

برقم ايداع   12713 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  السيد: رفيق فهيم سامي واصف  والسيدة : نيفين 

أوزوريس ديمتري ذكي توفيق ديمتري يمثل مديري  الشركه في علقتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفذيه 

للجمعيه العامه.  للمديرين الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير 

الحكوميه و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و كافة صور من سحب وايداع و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن ولصول الشركة و ممتلكهاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و أجورهم ولهما  إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما  الحق توكيل أو تفويض الغير في كل وأوبعض ما ذكر  يمثل مديري  الشركه في علقتها مع الغير 

و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه 

أو القانون أو لئحته التنفذيه للجمعيه العامه.

1466 - محمد احمد محمد بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    2012-06-14 

برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  استقالة

1467 - محمد ابو الدهب ابو الفضل السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  استقالة

1468 - محمد ابراهيم عبد الغفار عبد ا كيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  استقالة

1469 - محمود سيد عبد الوهاب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  للفرعين - استقالة

1470 - مصطفى محمد عبدالعزيز محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12729 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  لكل فروع شركة اهداف 

للتجارة والتوزيع اعتبارا من تاريخه

1471 - على فرج بشير مرسال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59003   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  
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1472 - سامح محمد عرفة عبد البارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59003   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  

1473 - جمال فراج محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59003   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2012 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  

1474 - عمرو ابراهيم ابراهيم النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59003   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2012 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  تجديد عضوية 

اعضاء مجلس الدارة لمدة اخرى - مع بقاء كافة صلحيات مجلس الدارة كما هى دون تعديل

1475 - رامى احمد عبد الهادى صادق عامر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37628   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-03-2009 برقم ايداع   5238 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2012  بــ :  استقالة

1476 - طارق السرسي محمد لبيب السرسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59058   

وتم ايداعه بتاريخ    20-06-2012 برقم ايداع   13007 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2012  بــ :  تجديد 

مجلس الدارة

1477 - عادل فايق رزق ا ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    59123   وتم ايداعه بتاريخ    2012-06-25 

برقم ايداع   13309 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2012  بــ :  يمثـل المديران الشركة في علقاتها مع الغير و 

لهما منفردان أو مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما مجتمعان أو منفردان الحـق في التعامـل 

بإسـم الشركة وضمن أغراضها أمام جميـع الجهـات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما مجتمعان أو منفردان الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم و لهما مجتمعان أو منفردان حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1478 - احمد محمد ابو زيد فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-11 

برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  الشركة بمحافظة القاهرة - استقالة

1479 - ايهاب نعمان عبد الرحمن عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  استقالة

1480 - امال محمود فؤاد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  

1481 - عبد الرحمن حسن محمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  

1482 - نسمه حسن محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2010 برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  

1483 - محى الدين احمد تمام  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    46920   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-11 

برقم ايداع   15386 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  من ذوى الخبرة للتقييم العقارى

1486 - على محمد زكريا فضالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    352577   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2003 برقم ايداع   6259 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  الموافقة على التى : 

ترشيح السيد المحاسب / محمد احمد عبدالمطلب احمد - مصرى - رقم قومى 27409140104814 - مدير عام 

الشئون المالية ) توقيع ثانى ( ليكون له حق التوقيع على الشيكات والمعاملت المالية بدل من السيد المحاسب / 

مفيد وليم جيد - وذلك بالضافة الى من لهم حق التوقيع حاليا

1487 - احمد ابراهيم احمد محمود زكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44887   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-03-2010 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2012  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتجديد مدتة

1488 - محمد حسين محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44887   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-2010 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2012  بــ :  استقالة
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1489 - محمد يسرى حسين طاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44887   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2010 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2012  بــ :  

1490 - احمد محمد نجيب احمد فؤاد نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44887   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2010 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2012  بــ :  

1491 - رائد سمير محمد جمال الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44887   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2010 برقم ايداع   6583 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2012  بــ :  

1492 - جميل مصطفي السيد شاهين  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    59484   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-07-2012 برقم ايداع   14855 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2012  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التأشير .

1493 - الزهر بن أحمد لندة  مدير عام   المقيد برقم قيد    59485   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-15 

برقم ايداع   14856 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2012  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل 

بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  وللسيد الزهر بن احمد لندة LAZHAR LINDA وللسيد احمد بن الزهر لندة 

AHMED LAZHAR LINDA منفردين او مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن 

رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق 

في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

1494 - احمد بن الزهر لندة  مدير عام   المقيد برقم قيد    59485   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-15 

برقم ايداع   14856 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2012  بــ :  

1495 - محمد ابراهيم محمد عيد شلبى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59585   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-07-2012 برقم ايداع   15140 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2012  بــ :  - مد مدة 

مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس التشكيل .

1496 - محمد يوسف عبد القادر على  مدير   المقيد برقم قيد    59706   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-29 

برقم ايداع   15723 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2012  بــ :  استقالة

1497 - محمد نجم الدين حيدر MUHAMMAD NAJMUDDIN HAIDERMOTA  مدير   المقيد برقم 

قيد    59706   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2012 برقم ايداع   15723 تم التأشير فى تاريخ 2012-07-29  

يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل  بــ :  -

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه. وللمدير حق 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

.
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1656 - مازن عصام حوا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72217   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2014 برقم ايداع   5503 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة العقارات 

المتحده القابضة للستثمارات المالية ش . م . م

1657 - طارق محمد يوسف عبد السلم محمد عبد السلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72217   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-03-2014 برقم ايداع   5503 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2014  بــ :  استقاله

1658 - أحمد يوسف عبد ا محمد الكندري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72217   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-03-2014 برقم ايداع   5503 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2014  بــ :  استقاله

1680 - وليد سمير عبد العظيم فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2576   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  المنتدب - استقالة

1696 - محمد مازن رمضان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    73834   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2014 برقم ايداع   11557 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2014  بــ :  

1498 - مصطفى السيد محمد احمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59718   

وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2012 برقم ايداع   15789 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  حق 

الدارة والتوقيع للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله منفردا الحق فى ادارة وتمثيل الشركة و التعامل 

باسمها وضمن أغراضها أمام القضاء وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة صور التعامل وأشكاله وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف العاملة فى جمهورية 

مصر العربية من سحب وايداع وتوقيع على شيكات وفتح الحسابات والعتمادات والتسهيلت المالية واصدار 

خطابات وشهادات الضمان والفتراض بضمان كافة اصول الشركة وكذا الرهن بكافة صوره سواء كان رهنا 

تجاريا أو حيازيا أو عقاريا بضمان كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة واصدار توكيلت الرهن اللزمة لذلك 

وله منفردا حق البيع والشراء والتنازل والتسجيل واستغلل الراضى والعقارات وله منفردا حق البيع والشراء 

لكافة اصول الشركة الثابتة والمتداولة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمقطورات كل ذلك باسم 

ولحساب الشركة وله منفردا الحق فى التوقيع على عقود التاسيس والتعديل والشتراك فى الشركات والمؤسسات 

الخرى فى داخل جمهورية مصر العربية أو فى خارجها باسم ولحساب الشركة وفى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء  الشركة  وتحديد مرتباتهم وأجورهم و قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية و فى وابرام كافة العقود بجميع انواعها والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

سواء بالنقد أو بالجل وله منفردا  الحق فى التصالح والقرار والنكار والبراء فى جميع الدعاوى التى ترفع من 

أو على الشركة وله منفردا الحق فى تفويض أو توكيل الغير والمحامين فى كل أو بعض ما ذكر. تمثيل الشركة 

امام القضاء لرئيس مجلس الدارة

1499 - اشرف محمد محمد عزت نجم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10258   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2003 برقم ايداع   4321 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  قبول ترشيح السيد / اشرف 

محمد محمد عزت نجم - ليكون قائما بأعمال رئيس مجلس اداره شركه  التعمير للتمويل العقاري )الولي ( 

ولسيادته كافه سلطات وصلحيات رئيس مجلس الداره وذلك اعتبارا من 18 / 4 / 2022

1500 - ايمن احمد عادل كمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10258   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2003 برقم ايداع   4321 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  اعتذار السيد الستاذ/ ايمن احمد 

عادل كمال رئيس مجلس الدارة من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا  من 18 / 4 / 2022

1501 - تشونكي كوان choonki kwon  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59800   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2012 برقم ايداع   16117 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات

1502 - محمد عمرو يكن امين محرز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59806   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2012 برقم ايداع   16130 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  تجديد الثقة فى تشكيل مجلس 

الدارة لثلث سنوات قادمة

1503 - جايسون  شارلز  ريناد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  تعين السيد/ جايسون شارلز 

رينارد  - عضو بمجلس ادارة الشركة ممثل  لشركة سوسيتيه فيناسيه بانافريكان بدل من السيد/ انطونيو برات 

ارتال
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1504 - انطونيو برات ارتال Antonio Prat Artal  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  ممثل لشركة 

سوسيتيه  فينانسية بانافريكان  - قبول استقاله من منصبه كعضو مجلس اداره

1505 - أحلمى أحمد إبراهيم سيد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59826   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   16193 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  

1506 - محمد أحمد أحمد إبراهيم سيد أحمد الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59826   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-08-2012 برقم ايداع   16193 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  

1507 - احمد احمد ابراهيم سيد احمد الدسوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59826   

وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2012 برقم ايداع   16193 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  اعادة 

انتخاب السادة اعضاء مجلس الدارة عن الثلث سنوات التالية للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2019 

وتحديد اختصاصاته

1508 - مصطفى مجدى محب السمره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59831   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   16206 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1509 - جون مايكل كولفرJOHN MICHAEL COLFER  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم 

قيد    60292   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 2012-09-02  

بــ :  

1510 - أريك جون نيلسون ERIC JOHN NILSSON  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60292   

وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2012  بــ :  

1511 - نورا شكرى حسن زكى سليم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    60292   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2012  بــ :  عزل

1512 - سوزان كرييل اندريس SUSAN CREEL ANDRISE  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

60292   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2012  بــ :  

 - 1513

محمد جمال الدين خليل MOHAMED GAMAL EDDIN KHALIL  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

60292   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2012  بــ :  

1514 - جاسون مايكل أولسن JASON MICHAEL OLSON  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

60292   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2012 برقم ايداع   17819 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2012  بــ :  

1515 - عمرو احمد فؤاد عبد الحليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60383   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-09-2012 برقم ايداع   18207 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2012  بــ :  مد مده مجلس 

الدارة لمده مماثله

1516 - محمد عبد ا حسانين محسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60445   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2012 برقم ايداع   18491 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2012  بــ :  

1517 - مجدى يوسف احمد منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60836   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   20036 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  البقاء على تشكيل مجلس 

الدارة وتجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية فى 31 / 3 / 2022 مع البقاء 

على كافة اختصاصات رئيس مجلس الدارة الواردة بالسجل التجارى

1518 - ابراهيم على امين الشامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61095   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2012 برقم ايداع   21033 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2012  بــ :  
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1519 - عاطف على امين الشامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61095   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2012 برقم ايداع   21033 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2012  بــ :  -  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريكان  المتضامنان السيد/ عاطف على امين الشامى والسيد/ ابراهيم على امين 

الشامي  منفردان او مجتمعان ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على  

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر .

1520 - خروج شريكان موصيين  تحميل   المقيد برقم قيد    61095   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-10 

برقم ايداع   21033 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2012  بــ :  خروج

1521 - محمود محمد محمود العنانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61235   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2012 برقم ايداع   21553 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2012  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والسحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض 

ماذكر  ولرئيس مجلس الدارة حق التوقيع على عقود بيع أصول الشركة والتوقيع على عقود القروض من البنوك 

وكفاله الشركة للغير فى القرض والرهن وله حق تفويض العضاء المنتدبين مجتمعين فى كل أوبعض ماذكر . 

ولرئيس مجلس الدارة الحق فى التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها أمام الشهر العقارى 

والتوثيق وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر وذلك للغير أو لصالح البنوك     اضافة إختصاصات للسيد المهندس / محمود محمد محمود العناني رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب أن يكون له الحق فى التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها 

لكافة أصول الشركة وذلك للنفس أو للغير وحق كفالة الغير , وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة 

بذلك , وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير

1522 - ايمن احمد توفيق الرخاوى  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-22 

برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

1523 - محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوي  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2012 برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  

1524 - ايه ايمن احمد توفيق الرخاوي  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2012 برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  

1525 - محمد عادل محمد ضيف حفنى  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2012 برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  استقالة

1526 - محمد هيثم محمد شفيق القضمانى  مدير   المقيد برقم قيد    62131   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2012 برقم ايداع   24822 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2012  بــ :  استقالة

1527 - امير عبد النبى عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    62131   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-26 

برقم ايداع   24822 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2012  بــ :  استقالة
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1528 - جورج حنين اسكندر  مدير   المقيد برقم قيد    62131   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2012 برقم 

ايداع   24822 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2012  بــ :  استقالة

1529 - ناصر الدين محمد هيثم القضمانى  مدير   المقيد برقم قيد    62131   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2012 برقم ايداع   24822 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2012  بــ :  

1558 - محمد مرزوق مرزوق علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2005 برقم ايداع   3051 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  ممثل  عن الشركة المصرية 

للغازات الطبيعية )جاسكو( بدل  من/ محمد مصطفى محمد الشريف - إضافة صلحيات توقيع تتعلق بالعتمادات 

المستندية : تفويض أي من الشخاص المشار إليهم في المجموعة )أ( أو )ب( منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة 

على أي اعتمادات مستنديه وتعديلتها تقل قيمتها عن 10000 دولر أمريكي )عشرة ألف دولر أمريكي( - كما 

يجوز لي شخصين من المجموعة )أ( مجتمعين أو شخص من المجموعة )أ( والمجموعة )ب( مجتمعين التوقيع 

نيابة عن الشركة على أي اعتمادات مستندية وتعديلتها بقيمة تعادل أو تزيد عن 10000 دولر أمريكي على أن 

تبقى كافة الصلحيات السابقة كما هي دون تعديل

1559 - سعد محمد محمد هلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2005 برقم ايداع   3051 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات .

1530 - السيد نبيل السيد ابو العل  مدير   المقيد برقم قيد    62131   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-26 

برقم ايداع   24822 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2012  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران / ناصر الدين محمد هيثم القضماني والسيد نبيل السيد ابو العل الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما 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 والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

باسم ولصالح الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

1531 - محمد حمدى عبد الرحمن شماع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    62553   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26270 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  استقاله

1532 - ناجيه بكرى ابو بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62553   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26270 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  استقاله
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1533 - دينا هيزر حمدى حسن شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62566   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2012 برقم ايداع   26323 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2012  بــ :  ا: يكون للستاذة / دينا هيذر 

حمدى حسن شريف رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء   ثانيا : يكون لكل من للستاذة / دينا 

هيذر حمدى حسن شريف بصفتها رئيس مجلس الدارة والستاذ / محمد حسن حسن القل بصفته عضو مجلس 

ادارة منفردين او مجتمعين الحق فى تمثيل الشركة و التعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و القطاع الخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع عنها 

وتقديم واستلم كافة الطلبات والتعهدات والقرارات والشهادات والمستندات والتراخيص الى كافة الوزارات 

والهيئات والدارات والمصالح والتوقيع عنها امام الجهات الحكومية وغير حكومية , والهيئة العامه للستثمار 

والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية,  وشركة مصر المقاصة و اليداع و القيد المركزي وامام جميع 

شركات المرافق) الكهرباء , الغاز , المياه والصرف الصحي , التليفون , الشركة المصرية للتصالت , شركات 

الهاتف المحمول ,شركات نقل البيانات )النترنت( , ولهم الحق في التوقيع على كافة العقود المبرمة من الشركة 

امام الشهر العقارىكما لهم الحق فى التوقيع على عقود التأسيس والشهار و التعديل و التخارج و الفسخ امام الشهر 

العقارى والسجل التجاري , و الغرفة التجارية , و اتحاد الصناعات المصرية , والهيئه العامة للرقابه على 

الصادرات و الواردات , و المحافظات   و اجهزة المدن و مصلحة الجمارك و المرور ونيابات المرور , وهيئه 

المجتماعات العمرانيه و هيئه البنيه التعليميه كما  لهم الحق فى التعامل بأسم الشركة و القيام بأعمال الدارة 

اليومية وتعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها 

و تحديد المكافأت لجميع الموظفين فى الشركة و التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

ابرام كافة العقود و المشارطات و الثفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , و قبض و دفع المبالغ و 

توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذونية و التجارية و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع لدى جميع البنوك فيما يخص 

المعاملت البنكية من سحب و ايداع و التوقيع على شيكات وفتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع و اصدار 

دفاتر الشيكات واصدار كشوف الحسابات من البنوك و فتح و غلق الحسابات البنكية , و التوقيع و التحويل 

للمعاملت المالية اللكترونية عبر النترنت و الفراج عن راس المال وحق القتراض و التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن و الكفاله و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء

3978 - حسن الصادق شعبان الصادق  مدير   المقيد برقم قيد    171440   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39871 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

3979 - محمد عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال المام  مدير   المقيد برقم قيد    171440   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39871 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

4265 - على مصطفى الحصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  مستقل

4266 - نهال جمعة خليل ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  مستقل

4267 - فريزه شفيق طقي منقريوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  مستقل
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1534 - مصطفى مدحت محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41293   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2009 برقم ايداع   19610 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  يمثل السيد/ مصطفي مدحت 

محمد حسين الشركة في علقتها  مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه اوالقانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة.             و للسيد/ مصطفى 

مدحت محمد حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع 

العام   وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

ايداع والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن 

راس المال و كافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق 

في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه  و الراضي و 

السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها  ولها الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و 

ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.  ولكل من :  مجموعه )أ( ايهاب نصيف جرجس حنين          بطاقه رقم   

27707200101098                 و  سلمي ابراهيم محمود عزت   بطاقه رقم    28905290101806   و 

مجموعه  )ب( كريستينا عادل زكري بشاره      بطاقه رقم    28207032300064                 المعتز بال  

محمد محمد  سيد بطاقه رقم    28104202500159  لهم الحق في  التعامل باسم الشركة امام البنوك بالتوقيع 

علي الشيكات والسحب واليداع لكل شخصين  مجتمعين في حدود 200000 )مائتين الف جنية مصرى فقط ل 

غير ( بشرط ان يكون من كل مجموعه واحد .

1535 - المعتز بال محمد محمد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41293   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2009 برقم ايداع   19610 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  

1536 - كريستينا  عادل  زكرى  بشاره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41293   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2009 برقم ايداع   19610 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  

1537 - عمار محمد صباغ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62810   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   27129 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  الموافقة علي تجديد الثقة في 

الساده اعضاء مجلس الدارة

1538 - وائل السيد محمد السيد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    62843   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2012 برقم ايداع   27221 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  ويباشر المدير او المديرون  

وظائفهم لمده غير محدوده - يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ومنفردين او مجتمعين ولهما الحق  في 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة في عقد الشركه او القانون 

او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . للشركه الحق في كفاله الغير للفراد والشركات ويمثلها في ذلك المديراو 

المديرون مجتمعون او منفردون  و التعامل باسمها  .  المديران منفردون او مجتمعون لهم الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات والقتراض 

والرهن وبيع اصول الشركه  وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم منفردين او مجتمعين ولهما حق منفردين  او مجتمعين قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع  في تحالفات باسم الشركه والحق في اندماج الشركه مع شركات 

اخري وانفصالها ولهما الحق في الدخول باسم الشركه كشريك ومؤسس ومساهم في شركات اخري والحق في 

التوقيع علي عقود تاسيس وتعديل الشركات منفردين او مجتمعين  ولهما الحق  منفردين او مجتمعين في توكيل 

الغير في كل اوبعض ما ذكر.

1539 - جيهان السيد محمد السيد عيش  مدير   المقيد برقم قيد    62843   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2012 برقم ايداع   27221 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  

1540 - احمد سيد على شاكر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-27 

برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  أستقالة
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1541 - احمد محمود محمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  أستقالة

1542 - ايمن سمير احمد مصطفى قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  أستقالة

1543 - يوسف يوسف محمد خليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  أستقالة

1544 - وائل محمود ابراهيم بسيونى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

1545 - احمد محمد حسنى عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

1546 - شادية  صالح  محمد  صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62992   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27738 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

1547 - كريم موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-30 

برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  

1548 - اليكسيس شالو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-30 

برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  ممثل عن شركة اى دى اف ار رينو فيلبل 

انترناشيونال

1549 - وليد محمود عبدالمنعم حسونه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63014   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27765 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  ممثل لشركة آرن انفستمنتز 

ليمتد

1560 - نعمات محمود ابراهيم داود  مصفى   المقيد برقم قيد    64500   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-28 

برقم ايداع   4552 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2013  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية .  2-تعيين ا/ نعمات 

محمود ابراهيم مصفى قانونى للشركة وتحديد مهامه على سبيل المثال ل الحصر  كالتي :ــ  ا-وفاء ما على 

الشركة من ديون.   ب- بيع مال  الشركة منقول أو عقارا  بالمزاد  العلنى أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى 

وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة .  ج- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم   د- 

الترخيص بالقيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها ومنها على سبيل المثال ل الحصر وتعيين 

عاملين وخفراء وذلك للحفاظ على أموال الشركة طالما  أن هذا التصرف يدخل ضمن أعمال التصفية .  3- على 

ان تكون مدة التصفية ) 24 شهر (تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى .

1561 - جمال شريف هزاع الهزاع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64659   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   5150 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2013  بــ :  تجديد مدة المجلس بنفس التشكيل 

واصبححق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت  و التعهدات 

من مجلس الدارة   -  لمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء أو مفوضين و أن يخولهم أيضا 

حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين   - لعضاء مجلس الدارة و العضاء المنتدبين مجتمعين أو 

منفردين حق التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع 

و التوقيع على الشيكات  و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس 

المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها   - لعضاء مجلس 

الدارة و العضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود الشراء و القتراض       و الرهن و 

البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و لهم حق توكيل البنوك أو الغير 

في كل أو بعض ما ذكر  -  لهم الحق  في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم 

و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة 

العقود  و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض و بالجل و لهمحق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر

1562 - عمر شريف هزاع الهزاع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    64659   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   5150 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2013  بــ :  
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1563 - خالد شريف هزاع الهزاع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    64659   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   5150 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2013  بــ :  

1564 - شادى ممدوح رشدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205364   وتم ايداعه بتاريخ    1980-08-04 

برقم ايداع   12079 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  

1565 - محمد جبر عبد العاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205364   وتم ايداعه بتاريخ    1980-08-04 

برقم ايداع   12079 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  

1566 - عبد الفتاح محمود عبد الفتاح شنب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205364   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1980 برقم ايداع   12079 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  

1567 - اكرم خليل اديب الحمامى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    205364   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1980 برقم ايداع   12079 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  

1568 - محمد زكى صادق احمد السويدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5222   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  الموافقة على 

تجديد مجلس الدارة بتشكيلة الحالى ) لدورة اخرى ( مدتها ثلث سنوات - مع بقاء كافة الصلحيات الواردة 

بالسجل التجارى كما هى

1569 - عصام محمد زكى صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1570 - زكى محمد زكى السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1571 - هشام احمد حسن يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1572 - عماد زكى صادق احمد السويدى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5222   

وتم ايداعه بتاريخ    25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1573 - هناء محمد عبد المجيد سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1574 - احمد سعيد سعد احمد سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65313   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2013 برقم ايداع   7575 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة كما هو

1575 - وائل  محمد ابو العيون  محمد  عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    65316   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2013 برقم ايداع   7581 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2013  بــ :  تعين الستاذ / وائل محمد ابو 

الغيون محمد عبدالفتاح -   المدير المسئول بالشركة وذلك فى التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومع 

وزارة الصحة والتموين ومكتب العمل والتامينات الجتماعية والرقابة الصناعية

1576 - احمد عبد المنعم ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56462   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   2713 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2013  بــ :  والمدير المالى - بدل من / احمد 

عبد الهادى الشرقاوى ) المستقيل ( . واستمرار تعيين مجلس الدارة لفترة ثانية .

1577 - أحمد عبدالهادى الشرقاوي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56462   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   2713 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2013  بــ :  ممثل عن شركة  كونتينتال ) 

استقالة ( .
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1578 - وائل مصطفى بدر امام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66377   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2013 برقم ايداع   11296 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2013  بــ :  ممثل عن بنك الشركة 

الحق في الصلح والقرار والبراء والنكار امام  المصرفية العربية الدولية . تمثيل الشركة امام القضاء.  2.

حق القتراض  جميع المحاكم المصرية على اختلف درجاتها وانواعها وامام المحامي العام لكافة النيابات.  3.

والرهن والتوقيع على كافة عقود بيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة والسيارات والدراجات البخارية والتعامل مع 

كافة وحدات المرور والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة والتوقيع امام كافة الجهات والمصالح الحكومية 

والغير حكومية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإدارات السجل التجاري والغرف التجارية ووضح اللوائح 

المتعلقة بالشئون الدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم ماليا وتفويض الغير فيما يراه من صلحيات.   ثانيا: 

للسيد رئيس مجلس الدارة والساده العضاء:   فتح وغلق الحسابات البنكية والتعامل مع كافة البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وتحويل والتوقيع على كافة الشيكات مجتمعا مع أيا من السيد/ محمد عاكف محمد اسماعيل -

عضو مجلس ادارة ممثل عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية او السيد/ عمرو مصطفى احمد هندي -عضو 

مجلس ادارة ممثل عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حتى 500000 جنية مصري )فقط خمسمائة ألف 

جنيها مصريا( اما ما زاد عن هذا المبلغ يكون مجتمعا على ان يكون أحد الثنين الموقعين رئيس مجلس الدارة.

1579 - محمد خير شريف المنجد  مدير   المقيد برقم قيد    66549   وتم ايداعه بتاريخ    2013-05-27 

برقم ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2013  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة

1580 - ريم فايز الحرش  مدير   المقيد برقم قيد    66549   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2013 برقم ايداع   

11945 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2013  بــ :  

1581 - خالد  محمد  خير المنجد  مدير   المقيد برقم قيد    66549   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2013 برقم 

تصبح  ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2013  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة  -

الختصاصات علي الوجة التي:  يمثل المديرون السيد / خالد محمد خير المنجد والسيد/ خلدون محمد خير المنجد 

والسيد/ محمد خير شريف المنجد والسيدة / ريم فايز الحرش الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو 

مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم   ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  وللسيد / احمد 

محمد محمد احمد حق ادارة العلقات العامة .

1582 - خلدون محمد  خير المنجد  مدير   المقيد برقم قيد    66549   وتم ايداعه بتاريخ    2013-05-27 

برقم ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2013  بــ :  

1583 - احمد محمد محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    66549   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2013 برقم 

ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2013  بــ :  

1584 - سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67198   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2013 برقم ايداع   14263 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة مماثلة تبدا من 2021/4/17
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1585 - مصطفى السيد عوض السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67667   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-07-2013 برقم ايداع   16172 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2013  بــ :  تفويض أيا من 

الدكتور / مصطفى السيد عوض– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتورة /  عبير محمد عبد التواب – 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   منفردين في إدارة الشركة وسير العمل فيها والتوقيع نيابة عنها على 

كافة العقود والوراق ولهم كافة الصلحيات فى تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام كافة الجهات الحكومية أو غير 

الحكومية  والغير ولهم حق البيع والشراء بما فى ذلك أصول الشركة الثابتة والمنقولة من أجهزة والمعدات واللت 

والثاث والسيارات والعقارات والمستحضرات الصيدلنية والدوائية والطبية ومستحضرات الغذية الطبية المسجلة 

باسم الشركة للنفس او للغير والتوقيع على إقرارات وعقود البيع والتنازل أمام الشهر العقاري وكافة الجهات ولهم 

منفردين تمثيل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات لديها وغلقها واليداع والسحب منها بدون حدود قصوى 

والتوقيع على الشيكات وأوراق الدفع الخرى والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية وترتيب 

الحقوق العينية بكافة أنواعها وكذا حوالت الحق وحوالت الدين وحق ضمان وكفالة الغير بدون حدود قصوى 

ولهم منفردين توكيل  المحامين والمحاسبين  وتوكيل الغير او المتنازل إليه في التنازل لنفسه أو للغير .

1591 - ايمن محمد سلمه مخيمر  مدير   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-07 

برقم ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  ويباشر المديرون الدارة لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم بشرط أجتماع أثنين منهم على القل ولهم أوسع السلطات 

للتعامل بأسمها في إدارة الشركة مجتمعين وليس منفردين و يمثل المديرون الشركة في علقتها  بالغير كالتي : 

تمثيل الشركة امام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة 

محافظات الجمهورية والسجل الصناعى والهيئة العامة للستثمار والسجل التجاري  وجهاز مدينة السادات . تمثيل 

الشركة  لدى الشرطة للتبليغ عن الشيكات المرتجعة واقامة البلغات والتنازل عنها و تمثيل الشركة أمام جميع 

المحاكم بمختلف درجاتها ودوائر التنفيذ وفي تقديم اللوائح والستدعاءات وما يلزم من الوراق والمستندات وفي 

التبليغ والتبلغ وإقامة البينة وفي طلب تعيين الخبراء والمحكمين والمحامين وفي تنفيذ الحكام وفي طلب إلغاء 

الحجز التحفظي وتثبيته أو فكه  والتنازل عن القضايا وفي تنفيذ الحكام وفي تفويض المحامين وعزلهم .  والتوقيع 

عن الشركة في جميع التعاملت البنكية وفتح حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك وفتح 

العتمادات المستندية . ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.  - هذا ول يجوز لمديري 

الشركة بيع العقارات او الراضي او اصول الشركة  او رهنها او اعطاء الكفالت او ابرام عقود الرهن ال بناء 

على موافقة الجمعية العامة للشركة عدا السيارات فيحق لهم التوقيع علي عقود البيع .

1592 - أمير محمد شحاتة متولى فايد  مدير   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-07 

برقم ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1593 - مبارك هذيلي سعيد محمد المنصوري  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2009 برقم ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1594 - وليد حافظ مصطفي حافظ رجب  مدير   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2009 برقم ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1595 - كريم محمد رافع مدكور  مدير   المقيد برقم قيد    39196   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2009 برقم 

ايداع   11551 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2013  بــ :  

1596 - احمد محمد عبد المنعم السباعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68296   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2013 برقم ايداع   18440 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  

1597 - برنارد يان لجندك Bernard jan lagendijk  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68296   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2013 برقم ايداع   18440 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  

1598 - اندرى ستيفن Andre Steffen  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68296   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2013 برقم ايداع   18440 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  

1599 - عمرو سيد على عبد الوهاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68296   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2013 برقم ايداع   18440 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  الموافقة علي 

مد مدة مجلس الدارة الحالي لمدة اخري – ثلث سنوات – بذات التشكيل وذات الصلحيات
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1600 - مروه عمر فتحى عبد العزيز ندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68296   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2013 برقم ايداع   18440 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  

1601 - كريم عادل محمد علي كاطو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68327   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-08-2013 برقم ايداع   18560 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  حق الدارة 

والتوقيع :  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا 

حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  ولرئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع امام هيئة العامة لشئون الدواء المصرية وله حق فى تأسيس والمساهمة 

والنداماج والنضمام فى شركات بمختلف انواعها وكل ذلك باسم الشركة وله حق التعامل والتوقيع امام مصلحة 

الشهر العقاري والمصلحة الجمارك و السجل التجاري و الغرفة التجارية وهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1602 - عمرو فتحى مدنى محمد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  ممثل شركة جهينه للصناعات 

الغذائية

1603 - مشعل بن محمد بن عبدا الدغـيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    113720   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  

1604 - محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    113720   

وتم ايداعه بتاريخ    04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  

1605 - محمد سيد عبدالشهيد دسوقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  
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1607 - احمد امين محمود البين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  ممثل عن شركة جهينة 

للصناعات الغذائية - وتصبح صلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالي :  حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي 

الصادارات والواردات والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها وجهات 

المرور المختلفة - التوقيع علي جميع أنواع العقود وعقود القتراض والرهن وعقود البيع والشراء للصول 

والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها , والقرار والصلح والبراء والنكار 

والتنازل والتوقيع علي جميع عقود التنازل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والهيئات 

العامة والخاصة ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعه لها والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية والمحاكم المدنية والجنائية والدارية والنيابات كافة وكامل السلطات والصلحيات في ادارة 

الشركة وفي وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية , وحق تعيين 

وعزل موظفي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , تمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية ايا كانت 

والمصالح الحكومية , وكافة التعاملت مع الجهات الخارجية والشركات الخري ,شراء وبيع وتاجير كافة المعدات 

واللت اللزمة لنشاط الشركة , التعامل مع كافة البنوك في جميع المعاملت والتعاملت البنكية بما في ذلك فتح 

وغلق الحسابات وابرام كافة التحويلت منها واليها وابرام عقود الئتمانية والتمويلت والمشاركات وتوقيع وسحب 

وصرف كافة انواع الشيكات واستخراج واصدار شهادات وخطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية , شراء 

وبيع العقارات والمنقولت والتاجير التمويلي , والتوقيع علي العقود الخاصة بإجراءات التأجير التمويلي , وكافة 

الحقوق الخري أيا كان نوعها بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الختراع والعلمات التجارية والملكية 

الصناعية وكذلك التوكيلت التجارية , وإبرام عقود التصنيع لدي الغير وكافة ما يتعلق بالجراءات المتعلقة بنشاط 

الستيراد والتصدير , شراء وبيع وتأجير كافة أنواع السيارات ومركبات النقل أيا كان نوعها وتسجيلها وترخيصها 

وتجديدها وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك وبصفة عامة كافة التعاملت مع 

جميع إدارات المرور والشهر العقاري والجهات المختلفة في كافة الجراءات المرورية , تأسيس كافة أنواع 

الشركات سواء كانت أموال أو أشخاص والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والتخارج والتصفية والفسخ 

والندماج والحق في تسجل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع وكافة التعاملت . وله الحق في تفويض وتوكيل 

من يراه من موظفي الشركة أو الغير في كل أو بعض ما ذكر

1608 - هبة صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  ممثل عن شركة جهينة 

للصناعات الغذائية

1609 - محمد قاسم عبد الحي قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50201   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2011 برقم ايداع   1415 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2013  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة 

ثلث أعوام اخرى
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1610 - رانيا جمال استاورو عبده  مدير   المقيد برقم قيد    68532   وتم ايداعه بتاريخ    2013-09-10 

برقم ايداع   19390 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2013  بــ :  صبحت صلحيات التوقيع كالتى : يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما 

مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق فى توقيع 

عقود تاسيس الشركات او تعديلها او فسخها او التخارج منها او العدول عن تاسيسها ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل أو بعض ماذكر

1611 - ليلى كامل حنا ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    68532   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-2013 برقم 

ايداع   19390 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2013  بــ :  استقالة

1612 - محمد ممدوح عبد الحفيظ محمد المرلى  مدير   المقيد برقم قيد    68917   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2013 برقم ايداع   21003 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2013  بــ :  تكون اختصاصات المدير 

كالتي : للمدير السيد / محمد ممدوح عبدالحفيظ منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر 

وله حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار 

خطابات الضمان و حق القتراض و الرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع للنفس أو للغير لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1613 - سحر بهجت محمود سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    68917   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2013 برقم ايداع   21003 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2013  بــ :  استقالة

1614 - فادي جورج فريحه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل لشركة سانيتا للمنتجات 

الستهلكية ش.م.م .

1615 - زياد جان خديج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه بتاريخ    2013-10-02 

برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل عن شركة يونيباك النيل المحدودة ش.ذ.م.

م

1616 - روجيه يوسف طانيوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل لمجموعة افرام الصناعية 

ش.م.ل ) هولدنغ (

1617 - ادي فارس خلف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل لشركة سانيتا للمنتجعات 

الستهلكية ش.م.م .

1618 - محمد عبد العزيز عبد المنعم امين حرب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2013 برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل لمجموعة افرام 

الصناعية - ش.م.ل. )هولدنغ ( - ورئيس تنفيذي للشركة - يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء-
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1620 - سامر مرتضى محمد السعيد المام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69048   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2013 برقم ايداع   21579 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2013  بــ :  يكون للسيد / سامر مرتضي 

محمد السعيد المام  رئيس مجلس الدارة ,والسادة اعضاء المجلس احمد محمد العزب علي , محروس زين 

العابدين , محمد احمد جلل الدين احمد, فيما يخص القتراض والرهن والتوقيع امام البنوك فيما يخص القتراض 

والرهن فقط)مجتمعين(

1621 - مصطفى احمد محمد فرح  مدير   المقيد برقم قيد    69048   وتم ايداعه بتاريخ    2013-10-08 

برقم ايداع   21579 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2013  بــ :  للتخليص الجمركى

1622 - سلمى محمد سامى عبد العظيم  مدير   المقيد برقم قيد    69274   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2013 برقم ايداع   22710 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2013  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احنفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق تاسيس الشركات 

والتوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكل ذلك باسم ولصالح الشركه والتعامل مع الهيئة العامه 

للرقابه على الصادرات والواردات على ان يكون للسيد/ ادهم احمد عادل رضوان الغندور – حق ادارة العلقات 

العامه بالشركة و هوالمسئول عن الستيراد بالشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1623 - اشجان محمد عبد المجيد حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    69274   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2013 برقم ايداع   22710 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2013  بــ :  

1624 - خلود اشرف احمد على السرساوى  مدير   المقيد برقم قيد    69274   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2013 برقم ايداع   22710 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2013  بــ :  

1625 - منتصر حسن احمد حسن القصاص  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69397   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2013 برقم ايداع   23211 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2013  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

1626 - محمد احمد عطيه حسن حسين نمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69608   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2013 برقم ايداع   24061 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2013  بــ :  

1627 - محمد احمد عبد الرحمن حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2013 برقم ايداع   24876 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2013  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات

1628 - نهى عادل عزيز رياض  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    69788   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-11-2013 برقم ايداع   24876 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2013  بــ :  
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1619 - سركيس فايز سليمان داغر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68973   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21247 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  ممثل لشركة سانيتا للمنتجعات 

الستهلكية ش.م.م - مد مدة مجلس الدارة ثلث سنوات تنتهي في 31 /12 /2024تمت الموافقة بالجماع على 

تعديل صلحيات التوقيع أمام البنوك والغير والجهات الحكومية والغير حكومية لتصبح على النحو التالي  1-يمثل 

رئيس مجلس الدارة السيد سركيس فايز سليمان داغر الشركة منفردا  وله كافة السلطات والصلحيات اللزمة 

لدارة الشركة ومن بينها على سبيل المثال ل الحصر:-الحق في التوقيع على كافة العقود والتصرفات المتعلقة 

بالعمال اليومية للشركة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مالية أو إدارية أو مصرفية كما يحق له تعيين وعزل 

العاملين والتوقيع على عقود شراء وبيع وإيجار السيارات والمواد والمنتجات على اختلف أنواعها وفقا  للنظام 

الساسي وخلفه.-الحق في التوقيع على عقود المقاولت والنشاءات وعقود الكفالة وإجراء جميع التصرفات 

وإجراء كافة المعاملت اللكترونية على أنواعها وتمويل وتحويل رصيدها إلى حسابات أخرى وكذلك التعامل مع 

البنوك والمؤسسات المالية )الدولية والمحلية( وصناديق وشركات ومؤسسات التمويل على اختلف أنواعها لغرض 

فتح وإغلق الحسابات وتحويل رصيدها إلى حسابات خاصة بالشركة أو الشركات الشقيقة وتحديد صلحيات 

التوقيع على هذه الحسابات.•تمثيل الشركة والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والدارية في جمهورية مصر 

العربية.•تعيين مستشار ضرائب للشركة وكذلك توكيل وعزل المحامين والمستشارون القانونيون وتخويلهم سلطة 

الحضور نيابة عن الشركة في جميع القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة.•الحق في توكيل الغير في كل أو بعض 

ما ذكر.2-يكون لرئيس مجلس الدارة السيد/ سركيس فايز سليمان داغر مجتمعا  مع أي عضو من أعضاء مجلس 

الدارة, كما يكون لي ثلثة أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الدارة الصلحيات التالية:•الحق في الموافقة 

على سياسة تفويض الصلحيات الدارية والمالية للشركة لكى تنطبق على جميع أمورها المالية والدارية 

Financial Commitment Authorities )FCA( •توقيع عقود بيع وشراء الراضي وجميع الصول 

والمعدات واللت وعقود المباني.•التوقيع على كافة معاملت الرهن والتأمين وغيرها من التصرفات على 

عقارات الشركة وأسهمها وأملكها المنقولة وغير المنقولة.•الحق في كفالة الغير والشركات الشقيقة والتوقيع على 

كافة العقود المتعلقة بذلك.•الحق في التوقيع على عقود القتراض والستدانة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية 

والقليمية والمحلية والمصارف الوطنية والجنبية لجال طويلة وقصيرة المد وفتح الحسابات وإغلقها -يكون 

للسادة أعضاء مجلس الدارة السيد/ روجيه يوسف طانيوس والسيد/ زياد جان خديج صلحية التوقيع منفردين 

على عقود الرهن وتعديلتها دون الرجوع للمجلس.  وتمت الموافقة بالجماع على أن يكون تمثيل الشركة أمام 

القضاء للرئيس التنفيذي بالشركة السيد/ محمد عبد العزيز عبد المنعم أمين حرب, وكذلك أمام جميع المحاكم 

بمختلف درجاتها وفي جميع القضايا التي ترفع من الشركة على الغير أو التي قد يرفعها الغير أيا كان أفراد أو 

شركات أو جهات رسمية حكومية أو غير حكومية كما يكون مسئول  عن المواصفات القياسية للمنتجات التي 

تتعامل عليها الشركة والعلمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية لهذه المنتجات وغيرها ويمثل الشركة في جميع 

النزاعات التي تنشأ مع الدوائر الحكومية المختصة بما فيها مصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبيعات 

ووزارة القوى العاملة بجميع إدارتها ومكاتبها والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومصلحة الجمارك وأقسام 

الشرطة ومكاتب تصاريح العمل والنقابات العمالية والمهنية وإدارات المرور ووزارة الداخلية بجميع أقسامها 

وجهاز مدينة السادات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التخطيط 

والتنمية القتصادية ووزارة البترول ووزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات... إلخ وله تمثيل الشركة والتوقيع على المحاضر الرسمية والبلغات والمستندات والوراق 

الخاصة في هذا الشأن وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وله الحق في توكيل المحامين 

وعزلهم في كل أو بعض ما ذكر أعله, وله التعامل مع كافة جهات التفتيش والضبط والحجز وليس له صلحيات 

مالية أو بنكية لزم الشركة بأي حال من الحوال.  وله حق التوقيع عن الشركة فيما يخص برنامج دعم التصدير أو 

الصناعة المصرية على العموم خاصة طلبات مساندة برنامج الكيماويات وكذلك التوقيع أمام هيئة تنمية الصادرات 

المصرية مع حق توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم أعله
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1629 - ايهاب محمود محمد فهمى عبدالباقى  مصفى   المقيد برقم قيد    69818   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2013 برقم ايداع   24959 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين السيد /ايهاب محمود محمد فهمي مصفي للشركه ومهامه هي, بيع أصول وممتلكات الشركة فحص وإغلق 

الملفات الضريبة العامة علي الدخل, وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وكسب العمل وملف التأمينات الجتماعية 

وتسليم البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل وسداد المستحقات وتحصيل المديونيات الخاصة بالشركة وسداد 

اللتزامات المستحقة علي الشركة تحديد فاىض أو عجز التصفية ووضعه في الحساب البنكي الخاص بالشركة 

عرض ناتج التصفية علي الجمعية العمومية لخلء المسئولية  مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري

1630 - ياسر صلح محمد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69863   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  فوض المجلس الستاذ / ياسر 

صلح محمد علي - رئيس مجلس اداره الشركه - في تمثيل الشركه والتوقيع عنها امام موثق الشهر العقاري في 

شئون التوقيع علي عقود العمل وشهادت الخبره ومحاضر التصديق الخاصه بهما . وله الحق في هذا الشأن توكيل 

او تفويض الغير

1631 - الشحات ابو السعود يوسف الشيخ  مصفى   المقيد برقم قيد    70028   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2013 برقم ايداع   25745 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2013  بــ :  وتحديد مهامه بان يقوم باتخاذ 

جميع القرارات والجراءات التي يراها لزمه لتمام اعمال التصفيه منها 1.سداد ما علي الشركه من ديون 

ومستحقات واجبه السداد 2.بيع اصول مال الشركه وممتلكاتها وموجوداتها العقاريه والمنقولة بالمزاد العلني3.

تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1632 - السيد احمد اسماعيل محسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70422   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2013 برقم ايداع   27232 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2013  بــ :  ممثل عن شركه/ الجيزة 

لصناعه الكابلت ش . م .م - تجديد مجلس الدارة لمدد اخرى مماثلة بذات الصلحيات الممنوحة لهم من قبل .

1633 - محمد عادل احمد صقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70544   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2013 برقم ايداع   27737 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2013  بــ :  ويملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين - وللسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / العضو 

المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع علي عقود البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك الحق في التوقيع علي عقود التأسيس 

امام مصلحة الشهر العقاري والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - ويكون التوقيع للسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال من البنك وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها - وللسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / 

العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق الصلح والقرار والتصالح والنكار

1634 - مصطفى احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    70618   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-25 

برقم ايداع   28061 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2013  بــ :  

1635 - عاصم حسن حسن  سرور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70618   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2013 برقم ايداع   28061 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2013  بــ :  الموافقة علي التجديد لمجلس 

إلدارة لمدة مماثلة اخرى . مع بقاء التشكيل والختصاصات كما هى دون اى تعديل او تغير .

1636 - وليد عاصم حسن حسن سرور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70618   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2013 برقم ايداع   28061 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2013  بــ :  
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1637 - حمدى احمد محمد زياد الدبيكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    364133   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2004 برقم ايداع   19697 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2014  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة

1638 - سناء حمدى احمد محمد زياد الدبيكى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    364133   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2004 برقم ايداع   19697 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2014  بــ :  

1639 - دعاء حمدى احمد محمد زياد الدبيكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    364133   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2004 برقم ايداع   19697 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2014  بــ :  

1640 - ايه حمدي احمد محمد زياد الدبيكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    364133   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2004 برقم ايداع   19697 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2014  بــ :  

1641 - نهى حمدى احمد محمد زياد الدبيكى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    364133   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2004 برقم ايداع   19697 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2014  بــ :  للشئون التسويق والترويج

1642 - محمود فتحي احمد محمد روشبيك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71324   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2014 برقم ايداع   2333 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2014  بــ :  

1643 - احمد فتحي احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    71324   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-2014 برقم ايداع   2333 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2014  بــ :  - مد مدة مجلس ادارة 

الشركة مع بقاء كافة صلحيات مجلس الدارة كما هى دون دون اى تغيير - على ان يظل على التشكيل الحالى

1644 - محمد فتحى احمد محمد روشبيك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71324   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2014 برقم ايداع   2333 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2014  بــ :  

1649 - الستاذ اميت تانيجا  Amit taneja  مدير   المقيد برقم قيد    72008   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2014 برقم ايداع   4812 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2014  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  للمديران السيد/ ستورت 

ريتشارد نارين    Stuart Richard Nairn  والسيد/ اميت تانيجا    Amit Taneja   مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر  وللمدير السيد – مايكل رضا ونيس تادرس صلحيات المدير اداري للشركة ويكون 

له صلحيات التعامل مع الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية المعنية باغراض واهداف الشركه وله الحق 

في التوقيع امامها  كما له الحق  في تعيين الموظفيين وتحديد رواتبهم والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العمل 

وتمثيل الشركة امام التأمينات الجتماعية ووزارة العمل واي جههه حكومية او غير حكومية ذات صله بالعمل 

والعمال وله حق عزل العمال ودفع رواتبهم وزيادتها ومنح الحوافز والبدلت  ويكون له توقيع عقود الشراء 

والتفاقيات والعقود ذات الصله باغراض الشركة وليس له حق البيع او الرهن ال بتفويض خاص من احد الشركاء 

ويكون له حق التعامل مع البنوك والمصارف بكافة التعاملت ماعدا فتح الحسابات او القتراض باسم الشركة او 

ابرام اي من عقود التسهيلت المصرفية ويكون له الحق في عمل التوكيلت في الشهر العقاري باسم الشركة 

لصالح السادة المحامين او السادة المحاسبين القانونيين والتوقيع باسم الشركة في الشهر العقاري

1650 - ستورت ريتشارد نارين  Stuart Richard Nairn  مدير   المقيد برقم قيد    72008   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-02-2014 برقم ايداع   4812 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2014  بــ :  

1651 - صالح عماد محمد  عبدالعزيز محمدالعتيقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72106   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-03-2014 برقم ايداع   5094 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2014  بــ :  ممثل عن 

شركة/ تمليك المتحدة للخدمات العقارية ش.ذ.م.م
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1652 - احمد  فليطح بشار الموعد  الشمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72106   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-03-2014 برقم ايداع   5094 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة/ 

تمليك المتحدة للخدمات العقارية ش.ذ.م.م

1653 - احمد يوسف عبد ا الكندرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72106   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2014 برقم ايداع   5094 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2014  بــ :  ممثل  عن شركة العقارات 

المتحدة- كما تم الموافقة على تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة لتصبح على النحو التالي : 1- حق التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية. 2- تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة 

للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و جهاز القاهرة الجديدة و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق 

الحرة و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و مصلحة الضرائب بكافة مأموريتها و مصلحة الشهر العقاري و كافة 

المصالح و الدارات و الهيئات الحكومية فيما يتعلق بصلحيتها.3- استصدار كافة التصاريح و التراخيص المتعلقة 

بأنشطة الشركة و ضمن أغراضها من كافة الجهات الحكومية. 4- التوقيع على جميع عقود البيع و الشراء 

للعقارات و المنقولت و عقود القروض و كافة الضمانات و التسهيلت الئتمانية من كافة البنوك المصرية أو أي 

من المؤسسات التمويلية الخرى بما في ذلك التعهدات و الرهن العقاري و عقود التمويل العقاري و التأجير 

التمويلي و التخصيم و على عقود حوالة  الحق الناشئة عن عقود التمويل العقاري و التأجير التمويلي و التخصيم و 

شطب الرهن و كذلك تمثيل الشركة امام البنوك فيما يتعلق فتح الحسابات المصرفية و اغلقها و استصدار 

شيكات.5- الشراف على ادارة الشركة و يكون لة في ذلك كافة السلطات الدارية و المالية اللزمة لتحقيق 

أغراضها و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال و تصرفات تدخل 

اختصاصات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية. 6- بيع وحدات مشروع الشركة ) سكني و تجاري و اداري ( 

المقام على القطعة رقم 48أ- المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة , المقام على مساحة000, 

108  م2 بكامل حصتها في الرض.

1654 - محمد اسامه محمد طه حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72106   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2014 برقم ايداع   5094 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2014  بــ :  

1655 - بيبى ناصر صباح الحمد الصباح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72217   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2014 برقم ايداع   5503 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2014  بــ :  ممثله عن شركة العقارات 

المتحده القابضة للستثمارات المالية ش . م . م

1659 - محمد خالد احمداحمد سليمان حجاب  مصفى   المقيد برقم قيد    72387   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2014 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد / محمد خالد احمد احمد سليمان حجاب - - وفاء ما على الشركة من ديون  ان وجدت 2- بيع مال 

الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع 

بطريقه معينه.  3- تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم والتوقيع نيابه عن الشركه في كل ما يلزم 

نحو اجراء التصفيه

1660 - عادل ثابت على مصطفى ثابت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72845   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-04-2014 برقم ايداع   7786 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  الموافقه على 

تجديد مدة مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات مع بقاء صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة دون ادنى تعديل .

1661 - علي عادل ثابت علي مصطفي ثابت  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

72845   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2014 برقم ايداع   7786 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

1662 - نادين عادل ثابت علي مصطفى ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72845   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2014 برقم ايداع   7786 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

1663 - احمد طارق عبد الرحمن خليفه حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72845   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2014 برقم ايداع   7786 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

1664 - امنية ولى الدين عبد القادر عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72845   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   7786 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  

1665 - حسان قطب محمد الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    72854   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2014 برقم 

ايداع   7816 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  استقالة
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1666 - بيداء على مصطفى عراقيب  مدير   المقيد برقم قيد    72854   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-01 

برقم ايداع   7816 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدوده- تمثل 

مديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها - منفردة- فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة– منفردة -الحق 

فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على جميع معاملت الشركة وتعهداتها وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وللمديرة– منفردة -  

الحق فى التعامل باسم الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على عقود 

القتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيلت الئتمانية والقروض وكافة مستندات المديونية اللزمة فى هذا الشأن 

والتوقيع على كافة  الشيكات الصادرة من الشركة وفتح وغلق الحسابات البنكية باسم الشركة واصدار دفاتر 

الشيكات وخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على 

عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية وكافة المستندات البنكية الخاصة بذلك باسم الشركة و لمصلحتها .  

وتمثيل الشركة امام المصالح الحكومية والتوقيع امام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  •

والتوقيع على عقود البيع والشراء لكافة أصول الشركة وممتلكاتها وعقود بيع وشراء العقارات والراضى 

والسيارات والمعدات والمحركات على اختلف انواعها وذلك باسم الشركة و لمصلحتها ولها الحق فى التوقيع على 

عقود تعديل النظام الساسى للشركة وعقود الكفالة والضمان مع جميع البنوك وامام كافة الجهات وضمانة الغير 

والشركات الشقيقة ولها الحق فى التمثيل والتوقيع امام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

المصرية والضرائب على القيمة المضافة وكافة مأمورياتهما والحضور أمام لجان الطعن ولجان فض المنازعات 

واللجان الداخلية وأمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة سجلتها ومصلحة الجمارك المصرية 

وسجل المتعاملين وأمام الهيئة العامة  للتنمية الصناعية وإتحاد الصناعات المصرية وكافة الغرف الصناعية 

والسجل الصناعى وللمديرة– منفردة -  الحق فى أن تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن تخولهم أيضا حق 

التوقيع عن الشركة - منفردين أو مجتمعين - و لها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و كذلك الحق فى التوقيع على 

عقود التاسيس وعقود التعديلت للشركات  امام مصلحة الشهر العقارى على ان يكون كل ما سبق من صلحيات 

باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1667 - حمد دحام ظاهر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72855   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2014 برقم ايداع   7818 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  استقالة

1668 - عوض صالح سيد احمد صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72855   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-04-2014 برقم ايداع   7818 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2014  بــ :  أصبح 

إختصاصات مجلس الدارة على النحو التالي - لرئيس مجلس الدارة المنتدب السيد/ عوض صالح سيد أحمد  

صالح منفردا حق الدارة و التوقيع عن الشركة  على أن تكون صلحياته التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية و الغير الحكومية بما في ذلك البنوك و له حق القتراض و التوقيع على عقود الرهن أمام كافة الجهات 

بما فيها البنوك نيابة عن الشركة و له حق التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك و سحب و إيداع المبالغ لدى 

البنوك وكذلك له حق التوقيع و التعاقد مع النفس و الغير بإسم الشركة و بيع و شراء الصول الثابتة و بيع و شراء 

السيارات للنفس و الغير و كذلك له حق ترخيص سيارات الشركة لدى المرور و له حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر مع منح كل من السيد / سعيد عباس سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدارة و السيد/ محمد 

عبد المنعم أحمد محمد عضو مجلس الدارة المنتدب  مجتمعين أو منفردين جميع صلحيات رئيس مجلس الدارة  

, كما يمنح كل من السيد/ أحمد خالد زاهر إبراهيم عبد اللطيف عضو مجلس إدارة و المسئول عن السياحة الدينية 

و السيد/ فرج الملواني إسماعيل فرج مجتمعين أو منفردين مع أحد أعضاء مجلس الدارة صلحية التعامل مع 

جميع الجهات الرسمية فيما يخص السياحة الدينية بالشركة.

1669 - محمد عبدا السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    72927   وتم ايداعه بتاريخ    03-04-2014 برقم 

ايداع   8089 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  

1670 - علء الدين منصور ابو العطا على بعرور  مدير   المقيد برقم قيد    72927   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8089 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  استقالة
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1671 - خلدون  صبحى KHALDOUN SOBHI  مدير   المقيد برقم قيد    72927   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8089 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

  KHALDOUN SOBHI غير محدده . يمثل المديران السيد / محمد عبدا السيد محمد والسيد/ خلدون صبحي

الشركه علقتها مع الغير ولهم منفردين اومجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته  التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين 

اومجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال  

وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود التأسيس ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

1672 - تامر محمد رضوان ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55012   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8317 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1673 - طارق حداد 

 TARIQ HADDAD  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61555   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-01 

برقم ايداع   22689 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  تفويض السيد / طارق حداد )رئيس مجلس 

الدارة ( فى تمثيل الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية منفردا  والقطاع 

العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

المصرية ومأموريأتها ولجان فض المنازعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والحياء والتوقيع على عقود الشراء 

.والتعامل مع جميع  البنوك والتوقيع على الشيكات سحب وإيداع وفتح الحسابات وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وللسيد / طارق حداد رئيس مجلس الدارة منفردا التوقيع على عقود 

الرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة والسيارات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

والستدانه  كافة صور التعامل مع جميع البنوك فى هذا الشأن وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع 

على عقود تأسيس الشركات

1674 - احمد صبح عبد الموجود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    61555   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2012 برقم ايداع   22689 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1675 - رامى محمد سعد الدين محمد  ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2576   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  للشئون الدارية

1676 - منال محمد يوسف غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2576   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  

1677 - دينا محمد سعد الدين محمد ابراهيم على شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2576   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  

1678 - محمد مسعد عبد الفتاح عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2576   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  

1679 - محمد سعد الدين محمد ابراهيم على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2576   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-10-2000 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  بنفس الصلحيات 

السابقة للسيد الدكتور / محمد سعد الدين محمد ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
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1681 - حسين عبدا عبدالعال خضير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73088   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2014 برقم ايداع   8765 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة الشركة 

لثلث سنوات قادمة - اصبحت صلحيات مجلس الدارة تفويض السيد الدكتور / حسين عبد ا عبد العال خضير 

- رئيس مجلس الدارة والسيد الدكتور / احمد حسين عبد ا - نائب رئيس مجلس الدارة – منفردان - في تمثيل 

الشركة امام الغير والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس مال 

الشركة والقتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية واستخراج خطابات الضمان والشيكات المصرفية وشراء 

الصول من عقارات اراضي وسيارات ومنقولت وخلفه والتصرف فيهم وبيعهم ورهنها وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم والحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات والمشاركات وخلفه التي تتعلق بمعاملت الشركة وإصدار التوكيلت لصالح البنوك وبيع السهم 

والسندات المملوكة للشركة سواء بالشركة أو بشركات تملك أسهم بها والتوقيع علي أوامر البيع وعقود فتح الحساب 

مع شركات السمسرة في الوراق المالية وكل ما يلزم لتمام عمليات البيع وكذلك في كافة الصلحيات اللزمة 

لدارة الشركة فى ضوء خطط العمل المعتمدة من مجلس الدارة وكذلك أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وكذلك التوقيع عن الشركة فى الدعوة لحضور الجمعية 

العمومية العادية وغير العادية للشركة وفى رئاستها وفى التوقيع على محاضر مجالس الدارة والجمعيات العمومية 

العادية وغير العادية  وكذلك تم تفويضهما فى التوقيع على الشيكات و فى كافة صور التعامل مع البنوك فى 

السحب واليداع بدون حدود قصوى وبكافة أنواع التعاملت مع كافة البنوك من فتح اعتمادات مستنديه والتوقيع 

على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية وكافة المعاملت البنكية وغيرها من المعاملت المالية اللزمة 

لغراض الشركة وتفويضهما فى التصرف فى الصول الثابتة فى الشركة ومنها سيارات الشركة بغرض إحللها 

ولهما كافة الصلحيات والتوقيعات امام هيئة الدواء المصرية وهيئة سلمة الغذاء وكذلك التوقيع علي كافة 

الوراق والمستندات الخاصة بتأسيس بعمليات التصدير وشراء كل مستلزمات التصديرولهما الحق فى تفويض ما 

يراهما فى التوقيع على كل أو بعض ما ذكر

1682 - عمرو علء عادل زكرى  مدير   المقيد برقم قيد    73175   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-14 

برقم ايداع   9111 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2014  بــ :  ) استقالة ( .

1746 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60053   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2012 برقم ايداع   17001 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  يملك حق التوقيع عن 

الشركة على أنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو أخر ينتدبه المجلس 

لهذا الغرض , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

1747 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60053   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2012 برقم ايداع   17001 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  الموافقة بالجماع 

على ان تظل لرئيس مجلس الدارة الحالى صلحيات رئيس مجلس الدارة السابق
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1748 - سعد حبيب كامل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73050   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  الموافقة على بقاء تشكيل مجلس 

إدارة الشركة الحالي كما هو دون أي تعديل, مع منح الختصاصات والصلحيات التالية : للسيد الستاذ/ سعد 

حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل 

مجتمعين الصلحيات التالية : 1. ان يكون لهم أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة و ابرام كافة العقود و 

المعاملت المالية الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع مجتمعين امام كافة الجهات و البنوك و 

لهم في ذلك حق فتح الحسابات و اغلقها و توقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وكافة المعاملت البنكية 2.إبرام 

عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة 

لعمال الشركة. 3. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة 

اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  4. التصرف 

برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة الثابت منها 

والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة 

المذكورة في الفقرة"7" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل 

نشاطها , والتوقيع على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك .  

5. إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة 

بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة . 6. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق 

والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التي تحصـل عليها الشـركة و/

أو أى شركة من الشـركات الشقيقة الواردة فى البند "7" أدناه. 7. إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة 

في مصر أو فى الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد- 

شركة جى بى اوتو ش.م.م - شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م - شركة كابيتال للتوريق ش.م.م - 

شركة مشروعي للتجارة ش.م.م - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش.م.م - شركة رصيدي للمدفوعات 

اللكترونية "رصيدى" ش.م.م - شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م - شركة حال  للتمويل الستهلكى ش.م.م 

- شركة جى بى للتأجير التمويلى ش.م.م - شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م  - شركة درايف للتمويل 

والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م - شركة جى بى اوتو رينتال ترانسبورت ش.م.م - شركة تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ائتمان" ش.م.م - شركة ام ان تى تيك القابضة للستثمارات المالية ش.م.م - 

شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م - شركة آر. جى. إنفستمنت ش.م.م - شركة جى بى بولو لتصنيع الحافلت ش.

م.م - الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية " إيتامكو " ش.م.م - شركة غبور للتجارة العالمية 

بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م - شركة 

ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش.م.م - شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش.م.م - شركة بان أفريكان 

ايجيبت للزيوت "تحت التصفية" ش.م.م - شركة جى بى للستيراد والتصدير ش.م.م - شركة ريدى بارتس لقطع 

غيار السيارات ش.م.م - شركة جى بى لوجيستيكس ش.م.م - الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" 

ش.م.م - الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش.م.م - شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات 

ش.م.م - شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م - شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات 

ش.م.م - شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد( - الردن - شركة غبور القلم لتجارة 

السيارات )جى كيو – القلم( – الردن - شركة جى بى علب - شركة جى بى آر للخدمات - شركة جى بى 

البستان - شركة غبور للتجارة العامة - شركة ج. ب. ر. أوتو – الجزائر - شركة جى بى جلوبال – لوكسمبرج - 

شركة جى بى جلوبال بى في - شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج - شركة سالكسيا – قبرص - شركة الخليج 

لتجارة السيارات - شركة إم أن تى انفستمنت BV – هولندا  - شركة جى بى كابيتال بى فى – هولندا - شركة 

بى.بى.اى.ال )قبرص( - جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في - شركة اس ام أي كريدت فاسيلتيس 

كومبانى  بى في - شركه جي بي مايكرو كريدت بي في - شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في - شركه جي بي 

للتأجير التشغيلي بي في - شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في - ولسيادتهم "مجتمعين" الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق . للسيد الستاذ/ سعد حبيب كامل  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة "مجتمعين" الصلحيات التالية: 1.تأسيس كافة 

أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات 

واستيفاء المستندات واستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى 
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والسجل التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب تمثيل  لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية 

مصر العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات 

المختلفة . 2.إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها. وللسيد 

الستاذ/ سعد حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو 

مجلس الدارة والسيد الستاذ/ شريف مكرم عوض سعد مدير قطاع الشئون القانونية "مجتمعين" حق التوقيع على 

كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضى وخلفه الواقعة ضمن أصول الشركة , ولهم الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .

1749 - لوكا سكار سينى  LUCA SCARSINI  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

14813   وتم ايداعه بتاريخ    06-06-2005 برقم ايداع   7212 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2014  بــ :  

اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لدوره جديدة مدتها ثلث سنوات بذات التشكيل الحالي للمجلس مع البقاء علي 

سلطات التوقيع نيابة عن الشركة الوارده بالسجل التجاري كما هي

1750 - عمرو محمد عبد الرسول حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78352   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2014 برقم ايداع   29277 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2014  بــ :  

1751 - عدنان محمود رشيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    78401   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-07 

برقم ايداع   29444 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  تعديل الجنسية

1752 - على عبد النبى على حسن راشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98891   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2001 برقم ايداع   7199 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2014  بــ :  تجديد مده مجلس الداره بذات 

الختصاصات وذات التشكيل

1753 - خالد محمد عيسى محمد مندور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78625   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   30355 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  

1754 - اسامة محمد عيسى مندور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78625   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   30355 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  

1755 - عبير احمد ماهر حسنين بدر الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78625   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   30355 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  

1756 - عبد المجيد صبحي عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78625   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   30355 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  

1757 - لودفيج فيليب اينو كوهنة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة تيسينكروب 

اندستريل سولوشنز ايه جى -خروج

1758 - أندرياس ألفونس بيكرز  Andreas Alfons Beckers  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    11062   

وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل  

لشركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جي
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1683 - محمد ابراهيم صالح شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    73175   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-14 

برقم ايداع   9111 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2014  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير علي 

ان يكون ذلك للسيده/ مريم احمد عصام راغب العزبي و السيد/ محمد أبراهيم صالح شحاته مجتمعان معا ولهما في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون حق التوقيع عن الشركة لهمامجتمعان معا ولهما في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن اغراض الشركة وعلي 

الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم – وقبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما شراء جميع المواد والبضائع والمنقولت وكذلك عمليات السحب واليداع من البنوك 

والمصارف وفي اصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك التوقيع علي عقود القتراض والرهن لدي البنوك 

والمصارف ولهما الحق في تفويض الغير وبعضهما لبعض في التوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك والمصارف 

والجهات الحكومية ولهما ايضا التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن و التأجير ايا من الصول الثابتة 

والمنقولة وعلي الخص السيارات والدرجات البخارية واللت والمعدات والثاث والراضي والمباني 

والستثمارات وكذلك التوقيع علي عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الخري وكذلك التوقيع علي عقود 

التاجير التمويلي مع الشركات العامله بالسوق المصري ومنها عقود البيع والشراء والتأجير والرهن والبيع مع 

اعاده الستأجار وكذلك لهم حق كفالة الغير وكذلك التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل عقودها وعقود 

الندماج مع الشركات الخري والتخارج منها وعقود فسخ الشركات ولهما حق التوقيع عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية وامام مصلحة الشهر العقاري بجميع المكاتب التابعة لها ومصلحة التسجيل 

التجاري بجميع المكاتب التابعة لها وجميع الغرف التجارية وجميع ادارة المرور المختلفة ومصلحة الضرائب 

بجميع مأموريتها وامام لجان الطعن وهيئه التأمينات الجتماعيه وكذلك مكتب خبراء وزارة العدل وكذلك في تقديم 

المستندات واستخراج سجل المستوردين والمصدرين والوكلء التجاريين والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ولهما حق تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

1684 - مريم احمد عصام راغب العزبي  مدير   المقيد برقم قيد    73175   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2014 برقم ايداع   9111 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2014  بــ :  

1685 - عمرو محمد الرشيد محمد ابراهيم الشعراوي  مدير   المقيد برقم قيد    73175   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2014 برقم ايداع   9111 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2014  بــ :  ) استقالة ( .

1686 - ريم على حسن المليجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  

1687 - نجلء محمد صالح الحناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  

1688 - رنا علي حسن محمد المليجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  

1689 - علي حسن محمد المليجي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى

1690 - كريم محمد صالح الحناوى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    73204   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  

1691 - معتز محي الدين علي منصور عامر  مدير   المقيد برقم قيد    73524   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10418 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  استقالة

1692 - ندى محمود محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    73524   وتم ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم 

ايداع   10418 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  
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1693 - بيتر جورج موكينشيريل  peter George Mookencheril  مدير   المقيد برقم قيد    73524   

وتم ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10418 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  المجموعة 

)أ(:   بيتر جورج موكينشيريل PETER GEORGE MOOKENCHERIL  المجموعة )ب(:  ندى 

محمود محمد على مسعود  للمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن ذلك عى سبيل المثال ل الحصر ألهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ووزارة القوى العاملة ومكاتب العمل ومكاتب التأمينات الجتماعية ومأموريات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب 

ومأمورياتها, وأية جهة إدارية أخرى يقتضي نشاط الشركة التعامل معها, والتعامل وتمثيل الشركة أمام أشخاص 

القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم. وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من وفتح 

وغلق الحسابات سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف. وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل.   وتكون سلطات المدير من المجموعة )ب( في حدود 1000000 دولر أمريكي )فقط مليون دولر 

أمريكي( وذلك فيما يتعلق بأية تعاقدات عن الشركة أو تعاملت بنكية تتضمن سحبا  أو تحويل  أو التزامات مالية 

أخرى على الشركة.  وللمديرين حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ودون الخلل بما سبق , 

يحق لكل من السيد/ أنطونيو ماسون Antonio Masone )من غير المديرين(, والسيد / شين إيرني باترسون 

Timothy Boris  من غير المديرين( , والسيد تيموثي بوريس سمالو( Sean Ernie Patterson

 Tushar Pravinkiumar Bharatia من غير المديرين( والسيد / توشار برافينكومار بهاراتيا( Smallow

)من غير المديرين( , منفردين , ) 1 ( تحديد البنوك ومؤسسات السمسرة والستثمار التي ستحتفظ فيها الشركة 

بالحسابات , وإنشاء تلك الحسابات وفتحها وغلقها ؛ و ) 2 ( التوقيع على وتحرير وتنفيذ كافة التفاقات والتعليمات 

والعمل على أن تقوم الشركة بالتعامل في ظلها فيما يتعلق بما سبق أو بما يتعلق بتقديم خدمات السمسرة أو 

الستثمار أو المعاملت المصرفية , بما في ذلك الضمانات البنكية , او سندات الضمان , او اتفاقات التمويل 

التجاري , أو العملة , أو المعاملت المصرفية اللكترونية , أو صناديق المانات , أو حفظ الوراق المالية , او 

السحب المقيد , أو السحب على المكشوف والتسهيلت الئتمانية الخرى أو نظم السداد أو المنتجات , أو خدمات 

إدارة النقد , بما في ذلك تقارير عن الرصدة , أو التجميع النقدي /الحسابات الشاملة , أو أي خدمات اخرى فيما 

يتعلق بإدارة وتنظيم تلك الحسابات ؛ و )3 ( تعيين وعزل المستخدمين المفوضين في ظل أي حساب او نظام أو 

اتفاق و ) 4 ( العمل على إيداع الموال بالشركة او تحصيل الموال بالنيابة عن الشركة ؛ إصدار وتوقيع 

والتصديق على التوقيعات على الشيكات أو الحوالت المصرفية أو التحويلت البرقية المباشرة او الوامر الخرى 

بما في ذلك التعليمات اللكترونية لسداد المال المسحوب باسم الشركة , بما في ذلك في أي حساب مرتبات عادي 

أو أي بنك خاص آخر أو حساب سمسرة تحتفظ به الشركة , وبحسب ما يقتضيه الحال , القيام من حين لخر 

بتوجيه استثمار الموال المودعة في أي من تلك الحسابات وتصفية أي استثمار او تحويله بأي طريقة أخرى ؛ و ) 

5 ( ضمان وتحرير وتنفيذ كافة التفاقات أو الخدمات فيما يتعلق بكافة مجالت التامين على العمال التجارية , 

وسندات الضمان , وشركة السمسرة في مجال التأمين , وتحديد الضرار , وفحص المطالبات المالية وإدارتها , 

وشركات التأمين , والخدمات الكتوارية ؛ و ) 6 ( ضمان وتحرير وتنفيذ أية خدمات أخرى , واتخاذ أي 

إجراءات اخرى مماثلة لما سبق أو تلك التي تساعد على اتخاذها ؛ و )7 ( تنفيذ كل المستندات المطلوبة لستخدام 

قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية لكافة البنوك داخل وخارج مصر وعلى الخص لبنك أتش أس بي سي 

مصر دون حدود واتخاذ كل التصرفات الضرورية والتي من شأنها القدرة على التفويض وصلحية اعادة التفويض 

كما هو مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون أي حدود.   ويحق 

لكل من السيد / أنطونيو ماسون Antonio Masone )من غير المديرين( والسيد / شين إيرني باترسون 

Sean Ernie Patterson )من غير المديرين( تفويض السلطات الممنوحة ليا منهم إلى الغير.  وتظل 

السلطات الممنوحة لكل من السيد / أنطونيو ماسون Antonio Masone )من غير المديرين( والسيد / شين 

Timothy  من غير المديرين(  والسيد /تيموثي بوريس سمالو( Sean Ernie Patterson إيرني باترسون

Tushar Pravinkiumar  من غير المديرين(  والسيد / توشار برافينكومار بهاراتيا( Boris Smallow

Bharatia )من غير المديرين( سارية ونافذة بشكل كامل حتى انتهائها عند حدوث أي مما يلي , ايهما أسبق : ) 
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1 ( في حالة إلغائها من جانب الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة أو ) 2 ( فور إنهاء العمل الفعلي أو انتهاء 

علقة العمل, من جانب الشركة  أو من جانب أي شركة أو فرع تابعة لها ليا من السيد/ أنطونيو ماسون 

Antonio Masone )من غير المديرين(  او السيد / شين إيرني باترسون Sean Ernie Patterson )من 

غير المديرين(  او السيد/ تيموثي بوريس سمالو Timothy Boris Smallow )من غير المديرين( او السيد/ 

توشار برافينكومار بهاراتيا Tushar Pravinkiumar Bharatia )من غير المديرين(وفي حالة انهاء أو 

انتهاء عمل اي من المفوضين السابق ذكرهم تظل السلطات الممنوحة لباقي المفوضين كما هي.  كما يحق لكل من 

السيد/ جيلبرت فرانسيسكو مورا فالس     Gilbert Francisco Mora Fallas )من غير المديرين( و السيد 

Michal   من غير المديرين( و السيد/ ميشال ماداري) Hareesh Raghavendran هاريش راغافيندران /

Madari  (من غير المديرين( والسيد/ أتيل رندي Attila Rendi   )من غير المديرين( والسيد/ ديفراج 

Stephan   من غير المديرين(  والسيد/ ستيفان إيجرل(  Devaraj Govindarajan جوفينداراجان

Eggerl  )من غير المديرين(  منفردين التوقيع على الشيكات بحد اقصى )1000000( مليون دولر امريكى.

1694 - عبدالسلم عبداللطيف المنسى النجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73749   

وتم ايداعه بتاريخ    12-05-2014 برقم ايداع   11279 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  جديد مده 

تعيين مجلس الدارة لمدة تلت سنوات علي أن يظل قائما بأعماله كما هي

1695 - وجيه هنتر بسادة موسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6575   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-11-2004 برقم ايداع   1800 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2014  بــ :  الموافقة على بيع 

قطعتين الرض 94 ا – 243 ا وفاء بمقابل لصالح البنك المصري لتنمية الصادرات .  اول: قرار رقم ) 2 ( :-  

الموافقة على تفويض السيد / وجيه هنتر بسادة موسى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / وصفى 

هنتر بسادة - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين فى التى البيع للنفس او للغير 

قطعة الرض موضوع العقد المسجل رقم 2014 لسنه 2018  وحق توكيل الغير فما يخص التي :   1.

الجيزة لقطعة الرض رقم 94أ تقسيم المنطقة الصناعية الخامسة – 6اكتوبر – والتى تبلغ مساحتها 13376.03 

م2) ثلثة عشر الف وثلثمائة ستة وسبعون مترا وثلثة ديسمتر ( بما عليه من انشاءات  تحت العجز او الزيادة  

قطعة الرض رقم 243أ المنطقة الصناعية الثالثة – 6اكتوبر بمساحة 38776 م2) فقط ثمانية وثلثون الف  .2

وسبعمائة ستة وسبعون مترا مربعا ( تحت العجز والزيادة بما عليه من انشاءات والصادر بشانها قرار لجنة 

التصرفات العقارية رقم 160بتاريخ 22/9/2010 بجهاز 6اكتوبر بالتنازل عنها باسم الشركة الفا اثنين

1697 - تامر احمد ابراهيم احمد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  على ان تكون صلحيات التوقيع 

عن الشركه وتمثيلها للسيد المهندس / تامر احمد ابراهيم احمد رئيس مجلس الداره والسيد المهندس / وليد محمد 

جمال الدين ابراهيم نائب رئيس مجلس الداره والسيد المهندس / وائل محمد جمال الدين ابراهيم العضو المنتدب 

ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن 

راسمال الشركه من البنك وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك الحق في التوقيع على عقود التاسيس 

امام مصلحة الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه مجتمعين او منفردين - 

وكذلك حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - على ان يكون الرهن والقتراض من البنوك والتوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات بموافقة الجمعيه العامه غير العاديه 

للشركه

1698 - وليد محمد جمال الدين ابراهيم احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1699 - وائل محمد جمال الدين ابراهيم احم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1700 - كريمة رمضان امين حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  
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1701 - نيفين احمد ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1702 - ولء محمد جمال الدين ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1703 - وسام محمد جمال الدين ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1704 - مديحة محمد عبده حسين الزهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    321753   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-1999 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2014  بــ :  

1705 - عمرو محى الدين خليل قندديل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50293   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-01-2011 برقم ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2014  بــ :  تجديد تعيين 

السادة اعضاء مجلس الدارة بذات الصفات والصلحيات

1706 - خالد جابر عبد الواحد رفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1707 - رضوى رضا حمدى عبده فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1708 - اسماء السعيد محمد قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1709 - خالد على رفاعى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1710 - فرح محمد باسل رضوان سماقية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1711 - محمد عيسى على عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1712 - فلك محمد باسل رضوان سماقية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  بــ :  

1718 - عبد العظيم جمال الدين عبد العظيم ابراهيم  مصفى   المقيد برقم قيد    74620   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2014 برقم ايداع   14861 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2014  بــ :  تجديد وضع الشركة تحت 

التصفية -  تحدد مدة التصفية  بـ 2 سنوات- تعيين السيد / عبدالعظيم جمال الدين عبدالعظيم مصفي للشركه -يلتزم 

المصفى بإتخاذ كافة الجراءات اللزمة قانونا  لتصفية الشركة وإستيفاء ما على الشركة من إلتزامات وهى :  ) 

وفاء ما على الشركة من ديون / بيع ما على الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلنى أو بأى طريقة أخرى / تمثيل 

الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم ( .  والنشر بجريدتين يوميتين وفقا  لحكام القانون وتقديم حساب 

نهائى للتصفية طبقا  للصول المرعية فى إعداد القوائم المالية .

1719 - مصطفى محمد قرنى على عويس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74649   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   14968 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  

1720 - مصطفى على عبدالمقصود جبر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    74717   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15243 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  

1721 - احمد حمدي عثمان حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74717   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2014 برقم ايداع   15243 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  

1722 - محمد نبيل عبد ا عبد الصمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    75044   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-07-2014 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2014  بــ :  تجديد مدة 

مجلس ادارة الشركة بتشكيلة الحالى لمدة ثلث سنوات اخرى

1723 - ابراهيم عبد الفتاح محمد مطاوع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75428   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   17899 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  
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1764 - اسامه عبد المحسن محمد طبق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79153   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  تجديد تعيين مجلس الداره 

بالشركه لمده ثلث سنوات

1765 - نيفين مصطفى كمال المكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2009 برقم ايداع   12846 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2015  بــ :  ممثل عن مصرف ابوظبى 

السلمى بدل من الستاذ - زهير حماد احمد ادريس

1766 - محمد ابراهيم عبد الغفار عبد ا كيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2015 برقم ايداع   1000038 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2015  بــ :  استقالة

1767 - ياسر صقر احمد صقر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79321   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-2015 برقم ايداع   904 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2015  بــ :  - تجديد مدة اعضاء 

مجلس الدارة لفترة جديدة مدتها ثلث سنوات .

1713 - محمد باسل رضوان سماقية  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21796   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20576 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2014  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 . وللسيد / محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة , والستاذة / فلك محمد باسل رضوان 

سماقية عضو مجلس الدارة , الستاذة / فرح محمد باسل رضوان سماقية عضو مجلس الدارة  منفردين او 

مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلك الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكذلك الحق فى التوقيع 

على المدفوعات الخاصة بالضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز وجميع المدفوعات الحكومية .   

وللسيد / محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة منفردا  الحق فى كفالة الغير , التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

والحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون كما له توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السددات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .   وللسيد / محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة , 

والستاذة / فلك محمد رضوان باسل سماقية عضو مجلس الدارة , والستاذة / فرح محمد باسل رضوان سماقية 

عضو مجلس الدارة  منفردين الحق فى التوقيع على الشيكات بحد اقصى 250000 جنية فقط ) مئتان وخمسون 

الف جنيها  ( ومايزيد عن ذلك يكون للسيد / محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة منفردا . وللسيد / 

محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة , وللسيد / محمد عيسى على عيسى العضو المنتدب منفردين 

مسئولين عن التسويق الداخلى والخارجى والمعارض الداخلية والخارجية ولهم حق ابرام عقود التوكيلت الداخلية 

والخارجية والتعامل مع العملء المحليين والخارجيين والتعامل مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات والحى وشركات المياه والغاز . وللسيد / خالد جابر عبد الواحد رفاعى العضو المنتدب 

مسئول عن التعامل مع جميع الجهات الحكومية والتأمينات الجتماعية وممثل  للشركة امام هذه الجهات وفى نطاق 

مسئوليته الحفاظ على المن الداخلى والمن الصناعى وتمثيل الشركة امام مكاتب العمل ومسئول عن مراجعة 

تعليمات المن الصناعى والدفاع المدنى ومسئول عن استمرار تنفيذها واستمرار صلحيتها وكذلك مسئول عن 

جودة المنتجات ومطباقتها للمواصفات اللزامية وغير اللزامية ومطابقة المنتج للمواصفات الملصقة عليه وكذلك 

مسئول عن سلمة السيارات وسلمة ومتابعة اللت وتوافر تراخيصها بكافة انواعها وكذلك تراخيص التشغيل 

وتراخيص المبانى . وللسيد / محمد باسل رضوان سماقية رئيس مجلس الدارة ,  والستاذة / فلك محمد باسل 

رضوان سماقية عضو مجلس الدارة , والستاذة / فرح محمد باسل رضوان سماقية عضو مجلس الدارة ,  

وللسيد / محمد عيسى على عيسى العضو المنتدب التوقيع على عقود اليجار لصالح الشركة منفردين .

1714 - احمد مرغنى السيد مرغنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74259   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2014 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  
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1715 - عل عادل السيد مرغني بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74259   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2014 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  

1716 - كريم مرغني السيد مرغني  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74259   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-2014 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  اعادة تجديد الثقة فى 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات

1717 - رامي  حسن  علي حسن  مفوض   المقيد برقم قيد    74545   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-15 

برقم ايداع   14557 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2014  بــ :  1-تفويض السيد / رامي حسن علي حسن في 

التوقيع امام الشهر العقاري علي عقد بيع السياره رقم س ق ط 617  متسوبيشي لنسر موديل 2017 موتور رقم 

9963 شاسيه رقم 703654 للنفس وللغير -2- تفويض السيد /رامي حسن علي حسن - في التعامل بخصوص 

السيارة رقم س ق ط  617  متسوبيشي لنسر  موديل 2017  موتور رقم 9963  شاسيه رقم 703654  بالبيع 

للنفس وللغير  والتعامل مع كافة ادارات المرور والشهر العقاري  وتقديم واستلم كافة المستندات والشهادات 

والتقديم على شهادة البيانات الموجهة للشهر العقاري والمرور واستلم وتسليم اللوحات المعدنية والفحص الفني 

واستخراج التراخيص ورخص السير  والتعامل مع نيابات المرور وتقديم التظلمات والتصالحات وكذلك في 

استخراج شهادة المخالفات

1724 - عمرو امين فؤاد الصواف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75428   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   17899 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  تم تعديل صفته من رئيس 

مجلس اداره وعضو منتدب الي رئيس مجلس اداره فقط -------  الموافقة علي مع الحتفاظ بالصلحيات 

والسلطات السابقة للسادة أعضاء مجلس الدارة, ان يكون للسيدين / عمرو امين فؤاد الصواف رئيس مجلس 

الدارة واحمد علي حسن علي زهران الرئيس التنفيذي الحق منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع علي كافة العقود التي تبرم مع الشركة مهما كانت باسم 

ولصالح الشركة , ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع علي القتراض والرهن , وكذلك ابرام كافة العقود 

والصفقات والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهما الحق منفردين او مجتمعين في 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة وايضا حق التوقيع علي عقود التعديل للشركة ولهما 

الحق )منفردين او مجتمعين( في حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم.

1725 - احمد على حسن على زهران  تحميل   المقيد برقم قيد    75428   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   17899 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  رئيس تنفيذي

1726 - نبيل  بن  محمد  كمون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75428   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   17899 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  

1727 - أنطوان كميل  مراد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50307   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2011 برقم ايداع   1833 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  ممثل  عن شركة فرايثلندكمبانا 

.FrieslandCampina Participations BV بارتسبياين بي فى

1728 - ميدال ايسبينوسا افيلس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50307   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2011 برقم ايداع   1833 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  ممثل  عن شركة فرايثلندكمبانا 

.FrieslandCampina International Holding BV الدولية القابضة
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1729 - علء جمال انطون قلنزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50307   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2011 برقم ايداع   1833 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  ممثل  عن شركة فرانت بهير 

XVII )السابع عشر( Frint Beheer XVII BV - إعادة تشكيل مجلس الدارة لدورة جديدة تستمر لمدة ثلث 

سنوات - يمثل رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير.  يمثل الشركة السادة/ وليد 

حفني عبد العزيز حفني عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي والستاذ علء جمال أنطون قلنزي رئيس 

مجلس الدارة والستاذ ميدال ايسبينوسا افيلس عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات العامة, والقطاع العام والخاص بكافة اشكالها. كما يكون لهم الحق 

مجتمعين أو منفردين في تقديم الطلبات لي من هذه الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على الخدمات 

والموافقات والتصاريح والتراخيص والتوقيع على التوكيلت أمام الشهر العقاري بصفتهم عن الشركة وكذلك 

التوقيع على الطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات واليصالت. كما يحق لهم مجتمعين أو منفردين 

تعيين أو إبراء وكلء وموظفين الشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم نيابة عن الشركة ولصالحها ولكل منهم الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  ويحق لي إثنين مجتمعين من السادة / وليد حفني عبد 

العزيز حفني عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والستاذ/ علء جمال أنطون قلنزي رئيس 

مجلس الدارة والستاذ/ ميدال ايسبينوسا افيلس عضو مجلس الدارة التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة 

ولكل منهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  كما يحق لي إثنين مجتمعين من السادة / 

وليد حفني عبد العزيز حفني عضو مجلس الدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والستاذ/ علء جمال أنطون 

قلنزي رئيس مجلس الدارة والستاذ/ ميدال ايسبينوسا افيلس عضو مجلس الدارة التعامل مع جميع البنوك في 

فتح وإغلق الحسابات وسحب وإيداع وتوقيع الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والئتمان والتوقيع 

على عقود التسهيلت والقروض التي تحصل عليها الشركة من البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والجنبية ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وسداد كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع على كافة مستندات 

الضمان الخاصة بالشركة وأي مستندات أخري تتعلق بالعمال السابقة وجميع أشكال التعامل مع جميع البنوك. 

والقتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها ولكل منهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1730 - وليد حفنى عبد العزيز حفنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50307   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2011 برقم ايداع   1833 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  منتدب و الرئيس التنفيذى

1731 - هناء فاروق فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75627   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2014 برقم ايداع   18793 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2014  بــ :  

1732 - ديفيد ياسر سعد ابوحلقه سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75627   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2014 برقم ايداع   18793 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2014  بــ :  

1733 - ياسر سعد ابو حلقة سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    75627   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-2014 برقم ايداع   18793 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2014  بــ :  

1734 - شريف عبدالفتاح عثمان محمد الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76390   

وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2014 برقم ايداع   21649 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2014  بــ :  

1735 - عبد الصادق عبيد عبد الصادق الخمرى  مدير   المقيد برقم قيد    76491   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2014 برقم ايداع   22039 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2014  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين 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 ولهم مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات واصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على العقود الشراء والبيع باسم و 

لصالح الشركه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمه وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاره وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  ولهم الحق في بيع اصول الشركة ووممتلكاتها  للنفس 

او للغير والتعامل  مع الشعر العقاري وتحرير التوكيلت باسم الشركه منفردين او مجتمعين ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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1736 - مجدى امام سليمان محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76753   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2014 برقم ايداع   23049 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2014  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة 

اخرى تبدأ من تاريخ انعقاد هذا الجتماع .

1737 - باسم السيد حامد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    76753   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2014 برقم ايداع   23049 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2014  بــ :  

1738 - محمد عبد ا اسماعيل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76753   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2014 برقم ايداع   23049 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2014  بــ :  

1739 - عادل حسني حسين سلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76753   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2014 برقم ايداع   23049 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2014  بــ :  

1740 -  عادل محمد عبدالفتاح شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76965   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2014 برقم ايداع   23870 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  

1741 -  خالد عادل محمد عبدالفتاح شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76965   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2014 برقم ايداع   23870 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  

1742 - عبدالرحمن شوقي أحمد السعداوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76965   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-10-2014 برقم ايداع   23870 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2014  بــ :  الموافقة 

بالجماع على تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة كما هو بنفس التشكيل

1743 - خالد عبدالرحمن محمد امين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    310519   

وتم ايداعه بتاريخ    25-12-1997 برقم ايداع   25958 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2014  بــ :  والرئيس 

السيد / خالد عبد الرحمن محمد أمين )نائب رئيس مجلس الدارة  التنفيذى -المصادقة على تعيين :- ) ثانيا (  1-

الجنسية السم والعضو المنتدب و الرئيس التنفيذي(  ليصبح تشكيل مجلس الداره على النحو التالي :ـ    م

رئيس مجلس الدارة والعضو  مصري السيد / هشام عبد الرحمن محمد أمين السن  1 الـصفـــــــة

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مصري السيد / طارق عبد الرحمن محمد أمين 67 سنة  2 المنتدب

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و  مصري السيد / خالد عبد الرحمن محمد أمين 69 سنة  3

 39 عضو مجلس الدارة    مصرية السيدة/ مى محمد عبد الرحمن محمد أمين 64 سنة  4 الرئيس التنفيذي

مع بقاء حق الدارة و التوقيع عن الشركة و لدي البنوك كما هي دون ادني تعديل سنة  •

1744 - احمد عواد احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77202   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2014 برقم ايداع   24870 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2014  بــ :  - يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضاء المنتدبين مجتمعين او منفردين حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن 

باسم الشركة ولمصلحتها والحق في كفاله الغير والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

1745 - مسعود عبد الحميد على الشرشارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77537   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-11-2014 برقم ايداع   26077 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2014  بــ :  تجديد مدة المجلس 

مع بقاء المجلس كما هو
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1759 - ثور لومان Thore Lohmann  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل  لشركة تيسينكروب 

اندستريل سولوشنز ايه جي  - : تجديد مدة عضوية السادة أعضاء مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات . إلغاء 

كافة الصلحيات الممنوحة مسبقا للستاذ / وليد أحمد صلح محمد سليمان والسيد /  لودفيج فيليب اينو كوهنة 

بصفتهما عضوين مجلس إدارة ممثلن عن شركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى. بخصوص تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها وإعادة وتعديل سلطات واختصاصات السادة أعضاء مجلس الدارة لتصبح على النحو 

التالي : يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها الشخاص الذين ينتدبهم المجلس لهذا الغرض , 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

ويكون لي عضوين ممثلين لشركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى بمجلس إدارة الشركة مجتمعين الحق 

في تمثيل الشركة وفي التوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية والدارية )فيما عدا التمثيل أمام القضاء يكون 

لرئيس مجلس الدارة فقط(, وكذلك تمثيل الشركة في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة, وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم, ويكون لهم الحق في توكيل المحامين في كافة الجراءات القضائية. كما يكون لي عضوين 

ممثلين لشركة تيسينكروب اندستر سولوشنز ايه جى بمجلس إدارة الشركة مجتمعين الحق في تفويض الغير في 

كل أو بعض مما تقدم. كذلك يكون لي عضوين ممثلين لشركة تيسينكروب اندستر سولوشنز ايه جى بمجلس 

إدارة الشركة مجتمعين الحق في تمثيل الشركة مجتمعين في سحب الموال من البنوك وفي التوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها وفي التوقيع على الضمانات المالية وغيرها والتي ل تتجاوز مبلغ خمسة مليين يورو أو ما 

يعادلها باي عملة اخري, وكذا التوقيع على العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتي ل تجاوز قيمتها 

مبلغ خمسة مليين يورو  او ما يعادلها باي عملة اخري, باستثناء الرهون او عقود الشراء او التصرف الخرى 

الواقعة على العقارات او على المساهمة في راس مال الشركات. كما يكون لي من السيد/ أندرياس ألفونس بيكرز 

أو السيد/ ثور لومان مجتمعا مع أي من السيد/ توماس كوفال أو الستاذ/ ماجد ملتيادي أسطاس ملتيادي أو الستاذ/ 

أحمد السيد محمد النبراوي الحق في تمثيل الشركة امام البنوك في فتح وغلق الحسابات البنكية واليداع بها 

والسحب منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها والتوقيع على الضمانات المالية وغيرها التى تجاوز 

قيمتها خمسة مليين يورو او ما يعادلها باي عملة اخري. ويكون لي من ممثلي شركة تيسينكروب اندستريل 

سولوشنز ايه جى بمجلس ادارة الشركة الحق في تفويض الغير في كل او بعض مما تقدم, ما عدا عقود الرهون او 

عقود الشراء او التصرفات الخرى الواقعة على العقارات او على البضائع او المساهمة في راس مال الشركات, 

او الدخول في العقود التي تؤدي الى التزامات على الشركة طويلة الجل. ويكون لي من  السيد/ أندرياس ألفونس 

بيكرز أو السيد/ ثور لومان مجتمعا مع أيا من السيد/ توماس كوفال أو الستاذ/ ماجد ملتيادي أسطاس ملتيادي أو 

الستاذ/ أحمد السيد محمد النبراوي الحق في التوقيع على العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتي 

تتجاوز قيمتها مبلغ خمسة مليين يورو او ما يعادلها باي عملة اخري , وكذلك التوقيع على كافة انواع الرهون او 

عقود الشراء  او البيع او التصرف الخرى الواقعة على العقارات او على البضائع او المساهمة في راس مال 

الشركات, او الدخول في العقود التي تؤدي الى التزامات على الشركة طويلة الجل. ويكون لي اثنين مجتمعين 

من السادة / أندرياس ألفونس بيكرز او  ماجد ملتيادي أسطاس ملتيادي أو جورج فيليب عازر قلدس أو أحمد السيد 

محمد النبراوي حق التوقيع على عقد بيع سيارة الشركة ماركة  متسوبيشي باجيرو موديل 2016, 6 سلندر, 

أبيض اللون, جيب مقفول موتور رقم 6927 شاسيه رقم 720643 وتحمل لوحات رقم م ل ع  574 وحدة مرور 

الجزيرة, إدارة مرور القاهرة للستاذ/ وليد أحمد صلح محمد سليمان وتمثيل الشركة أمام نيابات وإدارات المرور 

والشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الخرى المعنية وتوقيع وإصدار عقد البيع الموثق والتوكيلت 

والتفويضات اللزمة في هذا الشأن .

1760 -  توماس كوفال Thomas Kufahl  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة 

تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى

1761 - شركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  البقاء على 

المقعدان شاغران على ان يتم تحديد الممثلن لحقا عن طريق اجتماع مجلس ادراة الشركة لقرار تعيينهما
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1762 - وليد احمد صلح محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل  لشركة تيسينكروب 

اندستريل سولوشنز ايه جى . خروج

1763 - سابا أوجين نادر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78998   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2014 برقم ايداع   31984 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2014  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات

1768 - نبيل محمد امين الببلوى  مدير   المقيد برقم قيد    79414   وتم ايداعه بتاريخ    2015-01-14 

برقم ايداع   1179 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2015  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير وله 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة - للمديران السيدة / هاله عدلى عبدالشكور حسين والسيد / نبيل محمد 

امين محمد منفردان او مجتمعان الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله 

إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في الصلح والقرار 

والبراء والنكار في جميع القضايا التي ترفع من أو على الشركة وتسجيل العلمات التجارية بوزارة التجارة 

وإبرام إتفاق التحكيم ورفع دعاوى التحكيم المؤسسي والحر

1771 - لودويج جورجيس ديركرىLudwig Georges Deryckere  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

80031   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2015 برقم ايداع   3282 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2015  بــ :  

يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركه منفردين او مجتمعين   لرئيس مجلس الداره وعضو مجلس الداره المنتدب مجتمعين او منفردين 

اوسع سلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وتمثيلها امام كافه الجهات والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصاريف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع   وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

GEOFFREY  كل أو بعض ماذكر.  ولعضو مجلس الداره السيد / جيوفيري جابرييل اني ديركري

GABRIEL ANNIE DERAYCKERE  مجتمعا او منفردا مع اي من رئيس مجلس الداره او عضو 

مجلس الداره المنتدب في التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله حق تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

1772 - عمرو احمد صبحى درويش  مدير عام   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2015 برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  استقاله . واخلء طرفه وابراء 

ذمته منذ تولية كمدير عام للشركة وحتى تاريخ الستقالة

1773 - طارق محمود اشرف عبد اللطيف محمود شريف  مدير عام   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2015 برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  
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1795 - باديس دراجي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81438   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-29 

برقم ايداع   8997 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2015  بــ :  تعديل المخولين بالتوقيع عن الشركة وتعيين السيد 

/ كليف واتكن تورتون إسترالي الجنسية مواليد 16 /2/ 1970 جواز سفر رقم PE0368880 مخول بالتوقيع 

عن الشركة بدل  من السيد / راجيت ناندا وحلول السيد / كليف واتكن تورتون محل السيد / راجيت ناندا لكافة 

صلحيات التوقيع عن الشركة الممنوحة للسيد / راجيت ناندا وبذلك يصبح السيد / راجيت ناندا ليس لة أي 

صلحيات توقيع عن الشركة  - مع بقاء صلحيات التوقيع عن الشركة كما هي دون تعديل .

1796 - على عبد الرحمن على ربيع  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81864   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10589 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  ) استقالة ( .

1797 - مصطفى محمد عبد الفتاح مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    81864   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10589 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  استقالة

1798 - السعدى عبد الله عبد المجيد عبد الحليم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81864   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-04-2015 برقم ايداع   10589 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  تجديد مدة 

المجلس

1799 - عبد الغفار محمد عبد الستار عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81864   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-04-2015 برقم ايداع   10589 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  

1800 - تامر محسن احمد النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81949   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2015 برقم ايداع   10828 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  
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1769 - محمد يحيى عبد العظيم المنير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79655   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-01-2015 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2015  بــ :  الموافقة على 

بقاء تشكيل مجلس الدارة الحالي كما هو دون اى تعديل.- وبعد المناقشة وتبادل الراء وافق السادة الحضور 

بالجماع على بقاء تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي كما هو دون تعديل.- مع منح الختصاصات والصلحيات 

لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالى:-    للسيد الستاذ/ محمد يحيى عبد العظيم 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل مجتمعين 

الصلحيات التالية:   كافة الصلحيات المالية بالضافة إلى أن يكون لهم أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و 

إبرام كافة العقود والمعاملت المالية الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع مجتمعين أمام كافة 

الجهات والبنوك ولهم في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلقها وتوقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها 

وكافة المعاملت البنكية وفي هذا الخصوص يكون لسيادتهم الصلحيات التية:- 1/إبرام عقود القتراض 

المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  

2/إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين 

بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  3/التصرف برهن المقومات 

المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة 

أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في 

الفقرة6 أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها , والتوقيع 

على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك4/.إبرام عقود فتح 

العتمـادات المستندية استيراد وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحـدود 

التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة.  5.التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة 

البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/أو أى شركة من الشـركات 

الشقيقة الواردة فى البند 6 أدناه.  6.إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة في مصر أو فى الخارج تضمن 

فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-  شركة جى بى أوتو ش م م   

شركة آر جى إنفستمنت ش.م.م  شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م   شركة كابيتال للتوريق ش.م.م  

شركة مشروعى للتجارة ش م م   شركة جى. بى. للتأجير التمويلى ش م م   شركة درايف لتجارة السيارات ش م 

م   شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م  شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م   

شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش م م   شركة إم أن تى تيك القابضة للستثمارات المالية  ش م م   شركة 

رصيدى للمدفوعات اللكترونية رصيدى ش.م.م  شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م  شركة هرم للنقل 

والتجارة ش م م   شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلت ش م م   الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت 

التجارية  إيتامكو  ش م م  شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية  الشركة المصرية 

لتصنيع وسائل النقل غبور مصر ش م م  شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م   شركة سوق مصر للسيارات 

المستعملة فابريكا ش م م   شركة جى بى للستيراد والتصدير ش م م  شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م 

تحت التصفية  شركة تاير أند مور لخدمة السيارات 360 ش م م  شركة جى بى لوجيستيكس ش.م م  الشركة 

الهندسية لصيانة وسائل النقل الميكانيكى ش م م   الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات إياك ش م م   

شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م  شركة توزيع وسائل النقل تى في دى ش.م.م  شركة جى بى 

أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م  الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م  شركة الخليج 

لتجارة السيارات )تحت التصفية(  شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد( -الردن  شركة 

غبور القلم لتجارة السيارات )جى كيو – القلم( – الردن  شركة جى. بى. علب ريمورك   شركة ج. ب. ر. 

أوتو – الجزائر   شركة ج. ب. ر. خدمات – الجزائر

1770 - محمد فؤاد محمد على الدهشان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79688   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2015 برقم ايداع   2117 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2015  بــ :  الموافقة على تجديد عضوية 

مجلس الدارة لمده 3 سنوات اخرى
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1774 - باسل فايز عبدالنور قاقيش  مدير   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-10 

برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير )ولي اثنين مجتمعين من ثلثة( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل , ولهم شراء أو بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والجهزة فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . )ولي اثنين مجتمعين من ثلثة( الحق في 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة والتوقيع على الشيكات وحق فتح وغلق 

وربط وفك وتحويل الحسابات باسم الشركة وفي السحب واليداع والصرف بصفة عامة وكل ما يخص الشركة 

بالتعاملت مع كافة البنوك والمصارف المختلفة )ولي اثنين مجتمعين من ثلثة( حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر من الختصاصات والصلحيات السابقة . وللسيد / هاني وحيد انطون حبيب – مدير الشركة 

له )منفردا ( حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى 

وله أيضا  استخراج كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاط وفي بيع وشراء السيارات باسم الشركة خاصة أمام 

الشهر العقاري والتوثيق كما له الحق في إدخال التعديلت التي توافق عليها الجمعية العامة غير العادية والتوقيع 

على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعتها المختلفة 

والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إدارتها المختلفة 

ومصلحة الضرائب المصرية بجميع أنواعها المختلفة وله أيضا  )منفردا ( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر من الصلحيات المخولة له فقط .

1775 - هانى وحيد انطون حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    80114   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-10 

برقم ايداع   3642 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2015  بــ :  

1776 - كريم مصطفى عبدالرحمن حسن  مدير   المقيد برقم قيد    80152   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2015 برقم ايداع   3774 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  استقالة

1777 - رشا محمد سمير طاهر فتح ا  مدير   المقيد برقم قيد    80152   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2015 برقم ايداع   3774 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدده .  تمثل المديرة الشركة في علقاتها مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرة منفردة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم . كما لها حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. .كما لها حق التوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها على عقود 

الشراء والبيع والمبادلت التجارية والدخول في المناقصات والمزيدات والتوريدات التى تتعلق بنشاط الشركة ولها 

حق القيام بكافة العمال الفنية التى تخص نشاط الشركة.   أما حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت فتكون بموجب قرار من الجمعية العامة 

غير العادية و بموافقة الشركاء .

1778 - نادر وهيب نجيب رزق ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50853   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2011 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2015  بــ :  

1779 - وهيب نادر وهيب نجيب رزق ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2015  بــ :  

1780 - احمد حسين حسن طاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2011 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2015  بــ :  غير متفرغ - ممثل عن شركه 

مارينكو لداره المشروعات )ش.ذ.م.م (
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1781 - شريف سمير محمود سامى  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35594   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2008 برقم ايداع   24191 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  قرر مجلس الدارة 

بالجماع بإعطاء السيد الستاذ/ شريف سمير محمود سامي الصلحيات التية مع تعديل صلحيات وسلطات 

التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالي: الموافقة علي إعطاء الصلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة القومية 

لدارة الصول والستثمار لكل من السيد الستاذ/ شريف سمير محمود سامي ) رئيس مجلس الدارة ( منفردا  أمام 

كافة الجهات الرسمية والحكومية والخاصة وكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالها وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأجهزة المدن والمحليات والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة 

الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأمام أي جهة أخري أيا  كانت وحق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق في إبرام كافة 

العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولهما في ذلك تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر. اعتمد المجلس سلطات التوقيع عن الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير 

التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وفتح وغلق الحسابات والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها وكافة العمليات 

المصرفية والتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والتحويل وحق الرهن والقتراض والتوقيع على عقود الرهن 

والقتراض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية على أن يكون التوقيع على النحو التالي: توقيعين أحدهما 

على القل توقيع أول  . توقيع أول: الستاذ/ شريف سمير محمود سامي ) رئيس مجلس الدارة (. توقيع ثاني: 

السيد الستاذ/ أسامه الحسيني حمد – عضو مجلس الدارة للشئون المالية والدارية بالشركة القابضة للتشييد و 

التعمير )رئيس لجنة المراجعة ( و السيد الستاذ / ياسر محمد عبد العزيز ) المدير المالي بالشركة (.

1782 - ايهاب احمد حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35594   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2008 برقم ايداع   24191 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  ممثلعن شركة القابضة للتشيد 

والتعمير بدلمن المهندس / ممدوح علء عبدالمعطى عبادة

1783 - احمد حسنى حافظ عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35594   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2008 برقم ايداع   24191 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2015  بــ :  

1784 - افرايم اسحق موريس اسعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80351   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4520 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  استقالة

1785 - غادة مصطفى عبد ا محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80763   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-03-2015 برقم ايداع   6087 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2015  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين .  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك 

مجتمعين او منفردين .  أما حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها فيكون بقرار من الجمعية غير العادية .

1786 - احمد امام محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80898   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-10 

برقم ايداع   6701 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2015  بــ :  
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1787 - عمرو يوسف محمد الدهان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81293   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8316 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  ممثل عن الشركة العامة 

للمشروعات الفنية - تيبكو - يحق للسيد المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان  )رئيس مجلس الدارة(  توكيل 

تكون ادارة الشركة  المحامين والتقاضي باسم الشركة وفى التصالح وفى ادارة وتشغيل السيارات بانواعها.  -

والتوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية لى اثنين من المهندس/ عمرو يوسف محمد 

اما  الدهان  )رئيس مجلس الدارة ( والستاذ/فيصل محمد احمد داود )عضو مجلس ادارة المنتدب( مجتمعين.  -

حق فتح الحسابات الئتمانية وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات امام جميع البنوك تكون لى من 

المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان )رئيس مجلس الدارة( او الستاذ/ فيصل محمداحمد داود)عضو مجلس 

يكون لمجلس الدارة حق تفويض احد  ادارة المنتدب(, مجتمعا مع الستاذ/ ممدوح وائل محمد سعيد.    -

يفوض مجلس  اعضائة اواكثر فى الحصول والتوقيع على القروض والرهن والبيع والشراء باسم الشركة .  -

الدارة كل  من المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان )رئيس مجلس الدارة( و الستاذ/ فيصل محمداحمد داود)

عضو مجلس ادارة المنتدب( فى التوقيع على التعاقدات المسندة )المبيعات( الى الشركة واوامر التوريد الخاصة 

بالشركة داخل او خارج جمهورية مصر العربية ,كما يحق لمجلس الدارة تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر.  

يكون لكل من المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان )رئيس مجلس الدارة( والستاذ/فيصل محمداحمد داود ) -

عضو مجلس ادارة المنتدب( مجتمعين التوقيع باسم الشركة على عقود التأسيس وعقود التعديل  وعقود التحول 

وعقود الندماج وعقود الفسخ والتخارج من الشركات على اختلف انواعها ودرجاتها امام مصلحة الشركات او 

الهيئة العامة للستثمار والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية  والضرائب والمحاكم المختصة وكافة 

يكون للستاذ/ فيصل  الجهات المعنية للتخارج من الشركات وعلى الخص شركات التوصية والتضامن .  -

محمداحمد داود )عضو مجلس ادارة المنتدب(الحق فى الموافقة علي الدخول في عقد التعديل المزمع إبرامه مع 

الـبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية EBRD بخصوص تعديل بعض أحكام العقود المشار إليها في محضر 

اجتماع مجلس الدارة المنعقد يوم 5/2/2018, والموافقة في الدخول في عقد رهن السهم المزمع إبرامة بين 

الشركة العامة للمشروعات الفنية تيبكو وشركة تيبكو للطاقه المتجددة و الـبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية 

EBRD,و التأكيد علي صلحية القرارات المتخذة بموجب محضر اجتماع محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد 

تفويض الستاذ/ فيصل محمد احمد داوود  ) عضو مجلس الدارة المنتدب(  فى : )أ(  يوم 5/2/2018,  -

التفاوض و التوقيع بالنيابه عن الشركه على عقد التعديل, و عقود التمويل وعقد رهن السهم والعقود المشار الها 

عالية  التي سيتم توقيعهم مع الـبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية EBRD في صورهم النهائية و جميع 

المستندات والمحررات المطلوب إصدارها او تنفيذها و المتعلقة بالقرض بما فى ذلك على سبيل المثال ل الحصر 

في التعديلت و الملحقات و الضمانات و الشعارات و التنازلت واقرارت والموافقات و المستندات الخري )بما 

فى ذلك اى طلب وطلبات سحب او الستخدام بموجب القرض( و التوقيع امام كافة الجهات الحكومية المصريه و 

الغير حكوميه واى جهة عند الطلب ) والتي تشمل علي سبيل المثال وليس الحصر شركة مصر للمقاصة واليداع 

المركزي(  و)ب(لنهاء اتخاذ ايه  إجراءات ضرورية لصرف القرض كما جاء في عقد القتراض)وفقا للتعريف 

الوارد بعقد القرض( و تفعيل ا ي اجراء خاص بالمستندات المتعلقة بعقد القرض و كذلك تعديل والتصديق و 

الموافقة وقبول ابرام المستندات سالفة الذكر والتى تمت المفاوضة والتوقيع عليها بواسطة اعتماد و تأكيد الدخول 

في عقد القتراض التي تم التفاوض عليه و توقيعه من الستاذ/ فيصل محمد احمد داوود  ) عضو مجلس الدارة 

منح الستاذ/ فيصل محمد احمد داوود  ) عضو مجلس الدارة المنتدب(   المنتدب(  قبل انعقاد هذا الجتماع .  -

جميع الصلحيات والسلطات الممنوحة له سابقا بموجب محضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد يوم 5/2/2018

1788 - فيصل محمد احمد داود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    81293   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8316 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  

1789 - محمد حسين عبد الواحد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81293   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8316 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  

1790 - نادر عبد الرحمن عبد الواحد اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    81293   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-03-2015 برقم ايداع   8316 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  

1791 - عمرو احمد عبدالرافع بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81293   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8316 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  ممثل عن شركة ابتكار ل حدود 

.
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فاطمه حسين عبد السلم حسانين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8408 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  

1793 - فاطمه عابدين عبد السلم حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8408 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  

1794 - سالم حسين عبد السلم حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2015 برقم ايداع   8408 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة مدتها 3سنوات ليصبح التشكيل كالتالي:-

1801 - محمد طاهر محمد اسماعيل احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81949   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2015 برقم ايداع   10828 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق  في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة السيد/ محمد طاهر محمداسماعيل احمد ولعضو مجلس الدارة السيد/ تامر محسن 

احمد النحاس مجتمعين او منفردين لهما الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل. ولهما حق توكيل وتفويض الغير مجتمعين او منفردين  في كل او بعض ماذكر

1802 - احمد  محمد  محمد  جبريل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81949   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2015 برقم ايداع   10828 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1803 - محمد عبد الفتاح على سلكها  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81949   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2015 برقم ايداع   10828 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  استقالة
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1804 - محمد محمود محمد هاشم يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27006   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2007 برقم ايداع   18239 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2015  بــ :  الموافقة علي تجديد عضوية 

أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات, بذات التشكيل السابق . الموافقة على إعادة توزيع اختصاصات 

أعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتي - وللسيد/ رئيس مجلس الدارة, والسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب )مجتمعين أو منفردين( حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها أمام الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية, والتوقيع عنها والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, والهيئة العامة للتنمية الصناعية, والهيئة 

العامة للتنمية السياحية, والسجل التجاري والسجل الصناعي والغرف التجارية واتحاد الصناعات والغرف 

الصناعية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة 

علي الصادرات والواردات والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة 

إداراتها وأجهزة المدن التابعة لها بكافة إداراتها وأحيائها والمحافظات ومديرياتها والوزارات بكافة الجهات التابعة 

لها والمرور ونيابات المرور, ومديرية الصلح الزراعي والجمعيات الزراعية ومصلحة الجمارك . وكذلك 

التوقيع علي جميع أنواع العقود والتفاقيات اللزمة لدارة الشركة والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة 

وممتلكاتها العقارية والسيارات والتوقيع علـي عقــود الشراء, وعقود تعديل النظام الساسي أمام الشهر العقاري, 

وتعيين وعـزل مستخدمي ووكــلء الشركة والموظفين وتحـديد مرتبــاتهم وأجورهم, وأمام جميع شركات المرافق 

)الكهرباء والغاز والتليفونات والشركة المصرية للتصالت ووزارة التصالت, وشركات المياه والصرف 

ستندات ودفع وسحب الرسوم  الصحي, وشركات نقل البيانات )النترنت( وخلفه, وتقديم الطلبات والمش

والشتراكات, وإنشاء فروع للشركة داخل وخارج مصر, والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها, 

والتوقيع علي التوكيلت للسادة المحامين والتصالح والتنازل عن القضايا والمحاضر وترك الخصومة.  وكذلك حق 

التوقيع علي عقود البيع للراضي والسيارات والمنقولت والوحدات السكنية والعقارات وإجراء كافة المعاملت 

البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب لكافة المبالغ وفتح الحسابات البنكية واستخراج شهادات وخطابات الضمان 

والقرض والرهن وللعتمادات المشستندية وقبض ودفع المبالغ المالية, وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية لهما . ولهما )مجتمعين( تفويض آخرين في التوقيع علي الشيكات وكافة المعاملت المالية بوجه 

عام. ولهما )مجتمعين أو منفردين( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1805 - مانيكاندان ماريابان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82583   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2015 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2015  بــ :  ممثل عن شركة أكوا شمس 

للطاقه

1828 - سمير سليمان يونس ثابت  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    83990   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-06-2015 برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  ممثل عن 

لشركة انفستمنت & مانجمينت فيرم د. م. س

1829 - علء عمر عثمان نشأت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83990   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  المنتدب ممثل عن لشركة 

انفستمنت & مانجمينت فيرم د . م .س

1830 - محمد بن هشام بن احمد الهباش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  استقالة
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1806 - باكينام محمد الهامى كفافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2015  بــ :  ممثل شركة طاقة عربية ش.م.

م - تعيين مجلس إدارة جديد - تحديد صلحيات مجلس الدارة الجديدة وفقا للتالى - رئيس مجلس الدارة غير 

تنفيذى . تمثيل الشركة أمام جهات التمويل للسيد المهندس / سامى احمد عبد القادرالعضو المنتدب مجتمعا مع السيد 

الستاذ / مصطفى سلمة المدير المالى  . تمثيل الشركة فى التعاقدات امام الغير للسيد المهندس / سامى احمد عبد 

القادر متولى العضو المنتدب  . التوقيع على عقود الشراء والبيع او التصرف فى جميع اصول الشركة سواء الثابتة 

و المنقولة وممتلكاتها العقارية و السيارات وذلك بحد أقصى مليون دولر امريكى او ما يعادلها بالجنية المصرى 

خلل السنة المالية الواحدة للسيد المهندس / سامى احمد عبد القادر العضو المنتدب مجتمعا مع السيد الستاذ / 

مصطفى سلمة المدير المالى  . التوقيع على كافة المدفوعات للجهات الحكومية ) مصلحة الضرائب – هيئة 

الستثمار – الهيئة العامة للتامينات الجتماعية – سوق المال – هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – الشركة المصرية 

لنقل الكهرباء – وزارة الكهرباء ( للسيد المهندس / سامى احمد عبد القادر العضو المنتدب مجتمعا مع السيد 

الستاذ / مصطفى سلمة المدير المالى . التوقيع حتى 20 الف جنيه ل غير للسيد المهندس / سامى احمد عبد 

القادر العضو المنتدب او السيد الستاذ / مصطفى سلمة المدير المالى منفردين . التوقيع على كافة التعاملت امام 

جميع البنوك وكافة العمليات المصرفية بما فيها التوقيع على الشيكات و التحويلت بدون حد اقصى للسيد المهندس 

/ سامى احمد عبد القادر العضو المنتدب مجتمعا مع السيد الستاذ / مصطفى سلمة المدير المالى  . التوقيع على 

التحويلت بين حسابات الشركة داخل البنك الواحد وبين البنوك المختلفة وكذلك ربط الودائع وفطها وتحديد مدتها 

وشراء اذون الخزانة بدون حد اقصى وكذلك التوقيع على كافة مراسلت الشركة ) تفويض الغير – طلب دفتر 

شيكات - طلب شهادة ارصدة بنكية ( لكل من السيد المهندس / سامى احمد عبد القادر العضو المنتدب او السيد 

الستاذ / مصطفى سلمة المدير المالى منفردين . على ان يتم العمل بهذه السلطات من تاريخه والغاء كافة 

الصلحيات الممنوحة والسابق التاشير بها فى السجل التجارى

1807 - سامي احمد عبدالقادر متولي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    82619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2015  بــ :  ممثل شركة عربية ش.م.م

1808 - داليا عبدالعظيم محمد وهبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2015  بــ :  ممثل شركة سوينت سولر بى 

فى

1809 - عمر محمد حسين حسني مصطفي حسين حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82619   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-05-2015 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2015  بــ :  ممثل شركة 

سوينت سولر بى فى

1810 - بيتر مفيد جرجس سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13074 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2015  بــ :  ممثل شركة طاقة عربية ش.م.

م

1811 - محمد سعدالدين محمد ابراهيم على شحاته  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82638   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2015 برقم ايداع   13161 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2015  بــ :  تجديد مده مجلس 

الداره الحالي لمده ثلث سنوات

1812 - نوران رشدى عبدالله عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    82679   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2015 برقم ايداع   13305 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2015  بــ :  مدير لفرع القاهرة

1813 - هبه حمدى محمد عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    82679   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2015 برقم ايداع   13305 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2015  بــ :  مدير لفرع الشيخ زايد

1814 - شادى مصطفى طه السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2015 برقم ايداع   13503 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  

1815 - محمود محمد رمضان السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2015 برقم ايداع   13503 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  

1816 - محمد احمد محمود احمد عدب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2015 برقم ايداع   13503 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  استقالة
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1817 - احمد فاروق مسعد القطان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82749   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2015 برقم ايداع   13503 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  تجديد مدة المجلس 

مع بقاء الصلحيات كما هى

1818 - محمود مصطفى عبد الرحمن محمد موسي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

83615   وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2015 برقم ايداع   15899 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2015  بــ :  

تجديد عضوية مجلس الدارة بنفس التشكيل والصلحيات

1819 - محمد رفعت عبد الستار محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    83764   

وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2015 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  استقاله

1820 - قطب  عبد المنعم  قطب  سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    83764   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-06-2015 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  

1821 - السيد احمد صديق حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83764   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  

1822 - محمود موسى عبد العزيز حنيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83764   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  علي ات تكون مده مجلس اداره 

الشركه ساريه لمده ثلث سنوات قادمه تنتهي مدته 31 / 5 / 2025

1823 - محمدالمهدى فهمى زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83764   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   16437 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  

1824 - اوى هوهمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83990   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-15 

برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  ممثل عن لشركة انفستمنت & مانجمينت فيرم د 

. م .س

1825 - راشد زكريا خليل دوله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83990   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  ممثل عن لشركة انفستمنت & 

مانجمينت فيرم  د. م. س

1826 - ادريان مايكل ويتفيلد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83990   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  استقالة

1827 - وينفريد كلر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83990   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-15 

برقم ايداع   17269 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  ممثل لشركة انفستمنت & مانجمنت فيرم د. م. 

س

1832 - محمود صلح الدين مرسى ابو سيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة -  تجديد مدة صلحية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة - تعديل بند الدارة و التوقيع علي 

النحو التالي - يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد / محمود صلح الدين مرسي 

أبو سيف و السيد / محمد صلح الدين مرسي أبو سيف و السيد / علي صلح الدين مرسي أبو سيف )مجتمعين أو 

منفردين( و لهم الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و لهم الحق في القيام بجميع أعمال الدارة و تمثيل 

الشركة أمام وزارة السياحة و الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية و 

مصلحة الضرائب و وزارة القتصاد و هيئة التأمينات الجتماعية , و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق التوقيع 

علي عقود القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , و 

لهم )مجتمعين أو منفردين ( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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1833 - محمد صلح الدين مرسى ابوسيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  

1834 - على صلح الدين مرسى ابو سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  

1835 - هشام بن احمد بن صلح الهباش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  استقالة

1836 - رياض ابراهيم  احمد عبد ا الياقوت  مدير   المقيد برقم قيد    40912   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2009 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة

1837 - علء الدين رفعت حسين الحبروك  مدير   المقيد برقم قيد    40912   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2009 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  

1838 - انجى محمود يسرى محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    40912   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2009 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  استقاله

1839 - هشام جمال الدين محمود فؤاد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    84113   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-2015 برقم ايداع   17711 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2015  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة

1840 - محمد سالم محمد علي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2015 برقم ايداع   17711 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2015  بــ :  

1841 - محمد عبدالعظيم محمد ابوضيف برهام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1842 - محمد الفاتح محمد عطا درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1843 - ملك عيسى انور رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1844 - محمد موسى دكرورى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1845 - احمد محمد السيد رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1846 - ابراهيم عبدالفتاح مهدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1847 - مرسى محمد على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1848 - احمد محمد عبدالرحيم جمعة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1849 - محمد محفوظ عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1850 - اسماء  رجب  عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1851 - محمد يوسف  محمد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1852 - ابو الحديد محمد عبد المقصود الحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1853 - احمد محمود جادالمولى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  
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1854 - حازم فريد عبدالحميد خضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1855 - بسيونى محمد اسماعيل بسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1856 - مصطفى حامد اسماعيل عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1857 - على عبدا على عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1858 - احمد امين فتح ا امين سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1859 - محمود عبدالجواد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1860 - اشرف رفعت فوزى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2015  بــ :  

1861 - نعمة جورج افرام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة فونيكس باور 

فانشر )كايمان( ليمتد Limited )Phoenix Power Venture )Cayman - استقالة

1862 - سامى ادوار صفير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  استقالة

1863 - ربيع نقول السطا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-23 

برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة فونيكس باور فانشر )كايمان( 

ليمتد Phoenix Power Venture )Cayman( Limited - استقالة

1864 - محمد المين اسماعيل لطفي منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84260   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-06-2015 برقم ايداع   18260 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة 

فونيكس باور فانشر ) كايمان ( ليمتد - مع البقاء على كافة الختصاصات والصلحيات الممنوحة لمجلس ادارة 

الشركة كما هى دون تعديل .
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1869 - عمرو أحمد عبد ربه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2004 برقم ايداع   1119 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة غاز مصر بدل 

من السيد المهندس المهندس/ عمرو أحمد محمد مصطفي بدوى وإنهاء عضويته من مجلس إدارة الشركة تكليف 

السيد المهندس / عمرو احمد عبد ربه عبد الحميد للقيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

للشركة - أن يكون التوقيع لثنين مجتمعين على جميع المعاملت المصرفية الصادرة عن الشركة إعتبارا  من 

2/8/2022 بما ل يخل بما ورد في النظام الساسى للشركة وفقا   للمادة رقم )32( بأن يكون التوقيع منفردا  

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , وأن تكون هناك مجموعتين وأن يكون التوقيع الثنائي مجتمعين معا  لواحد 

من كل مجموعة :  المجموعة الولى ) توقيع أول (  السيد المحاسب / مدحت إبراهيم إسماعيل أبو سلمة  )

مساعد رئيس الشركة الشئون المالية(  السيد المهندس / هانى توفيق أمين سيد أحمد      ) مدير عام المشروعات (  

المجموعة الثانية ) توقيع ثان (  السيد المحاسب / أيمن سميح صادق على  )مدير عام مساعد الموازنة والتكاليف(  

السيدة المحاسبة / إيناس ماهر محمد       )مدير عام مساعد الحسابات العامة(  على أن تقوم أدارة الشركة بعمل 

التى :  1- إخطار البنوك بأن يكون التوقيع منفردا  للسيد المهندس/ عمرو أحمد عبد ربه عبد الحميد )رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب(  2- إخطار البنوك التى تتعامل معها الشركة حاليا  ومستقبل  بأسماء السادة الذين 

لهم حق التوقيع ثنائيا  مجتمعين معا) توقيع أول / توقيع ثاني (.  3- بشأن عقود القروض والرهن يلزم تقديم دراسة 

لمجلس الدارة لكل قرض على حده مع تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بالتوقيع 

علي التسهيلت الئتمانية القائمة الممنوحة لشركة جاس كول .  4- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب بإضافة أو حذف أسماء أخري بالنسبة للتوقيع الول أو التوقيع الثاني وفقا  لحتياجات العمل.  5- 

وله حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء والجهات المعنية المختصة وتفويض سيادته في التعامل مع 

البنوك وحق القتراض والرهن والتوقيع علي كافة عقود اليجار التمويلي للسيارات والعقارات والتصديق عليها 

أمام مصلحة الشهر العقاري المختصة والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة بذلك وله أن يفوض من يراه في ما 

سبق فيما عدا تمثيل الشركة أمام القضاء يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فقط ويملك حق التوقيع عن 

الشركة علي إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكل عضو أخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .  

6- إلغاء توقيع السيد المهندس/ عمرو أحمد مصطفى بدوى إعتبارا  من نهاية عمل يوم 2/8/2022  لنتهاء تكليفه 

من القيام بأعمال رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.

1870 - محمد صلح الدين محمد احمد  محسب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2004 برقم ايداع   1119 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2015  بــ :  ممثل ثاني عن شركة 

غاز مصر

1871 - انجى احمد عبد الحى حسام عمر محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5907   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-04-2004 برقم ايداع   493 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2015  بــ :  

1872 - سعيد محمد فتحى عبدالحى محمد الزعيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  المحلة الكبرى - الغربية

1873 - احمد فاروق موسي حجازى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  استقالة

4077 - جاسر السيد ابراهيم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175632   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53584 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  - تفويض كل من ا / جاسر 

السيد ابراهيم السيد رئيس مجلس الدارة في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع نيابة عن الشركة علي 

عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة انواعها  والشتراك في الشركات والتوقيع علي كافة الطلبات امام الهيئة 

العامة للستثمار والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري وشركة مصر 

المقاصة والقيد واليداع المركزي والبورصة ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  

والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف في السحب واليداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4078 - ضياء الدين ابراهيم شحاته نصر  مدير   المقيد برقم قيد    175705   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   53905 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  
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1874 - عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى فرحات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالى : للسيد/ عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى فرحات رئيس مجلس 

الدارة والسيد/ وليد محمد فتح ا محمد زيتون نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردين أو 

مجتمعين( حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولكل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة مديريين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . للسيد/ عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى فرحات رئيس مجلس 

الدارة والسيد/ وليد محمد فتح ا محمد زيتون نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردين أو 

مجتمعين( حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان , وكذلك حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها , وكذلك 

حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بإسم الشركة ولصالحها , وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

أغراضها , وكذلك حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم , وكذلك حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

1875 - وليد محمد فتح ا محمد زيتون  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    84331   

وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1876 - رمضان السيد احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1877 - عمر بكر احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-29 

برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  طنطا - الغربية

1878 - تامر محمد فؤاد السعيد مرسى شرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  الدقهلية

1879 - المهند محمد التهامى عبدالعليم عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  كفر الشيخ

1880 - محمد عاطف محمد فرحات حجازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84331   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18640 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  دمياط

Page 1118 of 1587 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

1881 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84473   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2015 برقم ايداع   19137 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2015  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.    يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة 

والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما 

يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في 

جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب 

واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها؛ والحصول على القروض والضمانات البنكية 

والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ زيادة رأس المال, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم.    كما يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار والمنقول والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل 

وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, 

والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة 

الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.   ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل 

أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة 

الرسوم.

1882 - عمرو صلح الدين الحسينى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84514   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2015 برقم ايداع   19346 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2015  بــ :  

1883 - كريم ياسر محمد العدل  مصفى   المقيد برقم قيد    84755   وتم ايداعه بتاريخ    2015-07-15 

برقم ايداع   20295 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2015  بــ :  

1884 - عبدالقادر محمد عبدالقادر سمحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84857   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  

1885 - فوده زكى محمد فوده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    84857   وتم ايداعه بتاريخ    2015-07-22 

برقم ايداع   20644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  

1886 - محمد يونس حسين كامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84857   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه السيد / محمد يونس حسين كامل رئيس مجلس الداره منفردا وله الحق التعامل باسم الشركه 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن أغراضها ولمصلحتها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصالح الشركه وله ألحق في تعيين 

وعزل والتعاقد مع مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1887 - عبدا محمد عبدالقادر محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84857   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  

1888 - رجاء عبدالقادر محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84857   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  
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1889 - ايمن الجوهرى ابو الحسن الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    85076   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2015 برقم ايداع   21397 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2015  بــ :  يمثل مدير الشركة في علقاتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله إبرام كافه العقود 

والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر وله حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1890 - احمد شوقى على عبد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85119   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2015 برقم ايداع   21603 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2015  بــ :  استقالة

1891 - عماد شوقى على عبد الظاهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85119   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2015 برقم ايداع   21603 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2015  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 وللسيد رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التعامل 

والتوقيع نيابة عن الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة الوزارات 

والهيئات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم الشركات والتوقيع على كافة 

العقود والصفقات والمزيدات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق دفع وقبض 

المبالغ وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات ومن سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والقتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والشراء 

واليجارلصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات  والتوقيع على عقود تاسيس الشركات وكذلك 

له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1892 - محمد شوقي علي عبد الظاهر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85119   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-2015 برقم ايداع   21603 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2015  بــ :  

1893 - ليلى محمد ابراهيم سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85119   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2015 برقم ايداع   21603 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2015  بــ :  

1894 - احمد رمضان مسعد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85398   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2015 برقم ايداع   22746 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2015  بــ :  قبول اعتذار السيد مدير الفرع 

/ احمد رمضان مسعد محمد

1895 - محمد محمد السعيد على الفتيانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85697   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  استقاله

1896 - فتحى زكى محمد على سالم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    85697   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  استقاله

1897 -  محمود محمد عبد السميع حسن على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    85697   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  استقاله
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1898 - طارق السيد محمد غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85697   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  تحديد صلحيات مجلس إدارة 

الشركة لتكون كالتي :   يكون حق إدارة الشركة والتوقيع عنها للسيد / طارق السيد محمد غانم - رئيس  مجلس 

الدارة و العضو المنتدب )منفردا( وله الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف الحالية والمستقبلية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والفراج عن رأس المال , وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم , وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل , وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها )منفردا( ,و له الحق  في التوقيع على عقود 

القتراض من البنوك والبيع والرهن والتصفية لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة منفرردا, ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

1899 - مصطفى السيد محمد غانم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85697   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  

1900 - نوران  طارق  السيد  محمد غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85697   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   24017 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  

1901 - طه محمد محمد ابراهيم العراقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60436   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2012 برقم ايداع   18453 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2015  بــ :  

1902 - احمد مصطفي محمد امام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60436   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2012 برقم ايداع   18453 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2015  بــ :  

1903 - احمد زكى محمود  عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  

1904 - احمد اسماعيل ابراهيم فهمي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  

1905 - داليا  احمد  محمد  الزينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85959   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2015 برقم ايداع   24982 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  المنتدب للشئون الفنية - ممثل 

عن شركة القاهرة للسكان والتعمير

1906 - عبد العزيز ابراهيم عبدالعزيز حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85959   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2015 برقم ايداع   24982 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  ممثل عن شركة 

القاهرة للسكان والتعمير

1907 - احمد محمد مصطفى سليمان القدرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85959   

وتم ايداعه بتاريخ    03-09-2015 برقم ايداع   24982 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  ممثل هن 

شركة القاهرة للسكان والتعمير -انتخاب مجلس ادارة جديد -  صلحيات التوقيع للبنوك الفئة ) أ ( 1-السيد / احمد 

محمد مصطفي سليمان القدرى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ممثل عن شركة القاهرة للسكان 

والتعمير2 -السيد / احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية والدارية  ممثل 

عن شركة القاهرة للسكان والتعمير 3- السيد / عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حسين  عضو مجلس الدارة ممثل 

عن شركة القاهرة للسكان والتعمير. الفئه ) ب ( 1-السيد / وائل يوسف احمد يوسف عامر رئيس القطاع المالي 

2-السيد / محمد احمد عمر ابراهيم الحلو مدير ادارة الحسابات العامة الفئه ) ج ( 1-السيد / احمد سمير السيد 

حلمى اسماعيل مدير ادارة حسابات العملء 2-السيد / وليد حلمي محمد عبد الغنى زهران محاسب بالدارة المالية 

.  توقيع الفئه ) أ + أ (  اكثر من مبلغ 1000000 ) مليون جنيه مصرى ( مجتمعين. توقيع الفئه ) أ ( مع الفئه ) 

أ ( مجتمعين او ) أ + ب ( مجتمعين في حدود مبلغ 1000000 جنيه مصري) مليون جنيه مصري (. توقيع الفئه 

) أ ( مع الفئه ) ب ( مجتمعين او ) أ + ج ( مجتمعين في حدود مبلغ  250000 جنيه مصري )مائتان وخمسون 

الف جنيه مصري(

1908 - احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85959   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2015 برقم ايداع   24982 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  المنتدب . للشئون المالية 

والدارية - ممثل عن شركة القاهره للسكان والتعمير
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1909 - سحر عبد المعطى على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    85960   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-03 

برقم ايداع   24983 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  

1910 - جمال عبدالمعطى على  محمد هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    85960   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2015 برقم ايداع   24983 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  -ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محدوده

1911 - رضا عبد المعطى على محمد هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    85960   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2015 برقم ايداع   24983 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  

1912 - محمد ماهر محمد سامرالباشا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85987   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25116 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1913 - مي اهاب محمد صادق  مدير   المقيد برقم قيد    85995   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2015 برقم 

ايداع   25133 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  استقالة

1914 - بشار القاضي    Bashar Al Kadhi  مدير   المقيد برقم قيد    85995   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25133 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1915 - مانيش دهانراج  Manish Dhanraj  مدير   المقيد برقم قيد    85995   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25133 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1916 - داليا كارم محمود عوض  مدير   المقيد برقم قيد    85995   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-06 

برقم ايداع   25133 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 5 سنوات تبدأ 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة وتنتهى فى 28 يوليو 2026

1917 - ماريانا صفوت بسيط شرموخ  مدير   المقيد برقم قيد    86317   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-16 

برقم ايداع   26284 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2015  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المدير / المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . ويباشر المديران 

: جوزيف صبرى بطرس خليل – و مارينا صفوت بسيط شرموخ - مديرا الشركة اختصاصاتهم ولهما فى ذلك 

تمثيل الشركة امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية , ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع البنوك 

, وفتح الحسابات بالبنوك وايداع وسحب المبالغ واخذ القروض باسم الشركة بضمان اصولها وصرف وايداع 

الشيكات والتوقيع على كافة العقود والوراق والمستندات الخاصة بالشركة . ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض باسم الشركة بضمان اصولها والتوقيع على 

العقود والوراق والمستندات الخاصة بالشركة ويباشر المديران وظائفهم لمدد غير محددة . ولهما الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 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 النقدية أو بالجل كذلك الشتراك فى الشركات والمؤسسات الخرى لتحقيق الغرض الذى انشات 

من اجله الشركة ولهما فى سبيل ذلك ابرام التعاقدات مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين حق تمثيل الشركة امام 

الفراد والشركات وكافة الجهات الرسمية والحكومية. والحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  

ولهم مجتمعين الحق فى كفالة الغير

1918 - جوزيف صبري بطرس خليل  مدير   المقيد برقم قيد    86317   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-16 

برقم ايداع   26284 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2015  بــ :  

1919 - محمد  احمد  عطيه  عبد الخالق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86323   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2015 برقم ايداع   26337 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2015  بــ :  تعيين السيد / محمد احمد عطيه 

عبد الخالق - مديرا لللفرع الكائن بالعنوان - القطعه رقم 211 المنطقه المتنوعه باراضي المنطقه الصناعيه -شمال 

طريق القطاميه - العين السخنه - التجمع الثالث - القاهره الجديده

1920 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86394   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-20 

برقم ايداع   26612 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2015  بــ :  
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1921 - ناصر منير خالد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183218   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2008 برقم ايداع   1875 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2015  بــ :  

1922 - اشرف السيد احمد محمد خفاجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183218   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2008 برقم ايداع   1875 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2015  بــ :  

1923 - نور الدين منير خالد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183218   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2008 برقم ايداع   1875 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2015  بــ :  

1943 - هشام محمد السيد عبدالل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29097   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-1996 برقم ايداع   5451 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  استدراك باضافة القرار الرابع 

باضافة التى : اضافة توقيع الستاذ / حاتم عبدالوهاب محمد الشامي بصفته عضو مجلس إداره بنفس صلحيات . 

توقيع الستاذ/علي علي سعد البيلي غانم )المدير المالي( مع بقاء كافة الصلحيات السابق إعتمادها و  .التأشير بها 

فى السجل التجاري كما هي دون تغيير

1944 - احمد رشاد محمد الفيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    88504   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   35030 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2015  بــ :  

1945 - شريف حسن سيد مرعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88504   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   35030 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2015  بــ :  الموافقة على اضافة صلحيات 

وسلطات الى مجلس الدارة على النحو التالى  - يضاف الى سلطات مجلس الدارة لكل من رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب وجميع اعضاء مجلس الدارة مجتمعين  حق القتراض والرهن لصول وممتلكات الشركة .

1946 - شريف مصطفى العفاص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    88922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2015 برقم ايداع   36568 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2015  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشريك  المتضامن )شريف مصطفى العفاص( وله الحق منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن  وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله 

إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين.

1947 - محمد بسام عبدا كردى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    88922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2015 برقم ايداع   36568 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2015  بــ :  تخارج
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1924 - عبد العزيز بن على بن سليمان العطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73509   

وتم ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2015  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة لمده جديده - ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / عبد العزيز بن على بن سليمان 

العطية ونائبه السيد / عبد الملك بن على بن سليمان العطية حق التوقيع على معاملت الشركة وتعاهداتها وكل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة 

مديرين و وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا فى حق التوقيع على الشركة منفردين او مجتمعين .  ولرئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب ونائبه مجتمعين او منفردين جميع الصلحيات والسلطات وحق الدارة و التوقيع و 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والمحافظات والحياء 

واجهزة المدن والجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم تمثيل 

الشركة امام القضاء بكافة درجاته واختصاصاته  و امام مصلحة  ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بكافة 

مأموريتها ولهم الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود الشراء والتصديق 

عليها والتوقيع على محاضر التصديق وحق التوقيع على عقود بيع وشراء الوحدات السكنية والدارية والتجارية 

والراضى والتعامل مع مكاتب التامينات ومكاتب القوى العاملة والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  والهيئة العامة للصادرات والواردات والمرور والحياء وادارت الرخص 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافة التعاملت والجراءات البنكية والمصرفية من سحب وايداع 

واستلم وصرف الشيكات وفتح وغلق والغاء الحسابات البنكية واستلم وصرف اى استحقاقات ومستحقات مالية 

باسم الشركة والتوقيع على الشيكات واوامر التحويل واصدار خطابات وشهادات الضمان وفى كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الرهن والقتراض.  وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وموظفيها وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وكذا لهم حق الفسخ او التعديل لكافة 

عقود واتفاقات الشركة مع الغير .  ولهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تشارك او تساهم فيها 

الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير  او اى من اعضاء مجلس الدارة فى كل او بعض ما ذكر

1925 - عبد الملك بن سليمان بن على العطية  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73509   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2015  بــ :  

1926 - عبدالملك بن على بن سليمان العطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73509   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2015  بــ :  

1927 - مجدى محمد عبد الخالق زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73509   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2015  بــ :  

1928 - طارق جلل عبدالحميد سالم  الفرجانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86745   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-2015 برقم ايداع   27707 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

ادارة الشركة بنفس الختصاصات والصلحيات

1929 - احمد مدحت محمد ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86812   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2015 برقم ايداع   27933 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2015  بــ :  ممثل عن شركة راية 

للستثمارات والستشارات ش.م.م

1930 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    86812   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2015 برقم ايداع   27933 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2015  بــ :  - ممثل عن شركة 

رايه للتاجير التمويلى ش.م.م -  تجديد مدة مجلس الدارة وإعادة تشكيل مجلس الدارة بذات صلحيات المجلس 

السابق .

1931 - حسام حسين محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86812   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2015 برقم ايداع   27933 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2015  بــ :  ممثل عن   شركة رايه للنظم 

ش.م.م.
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1932 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86813   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2015 برقم ايداع   27934 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2015  بــ :  - تفويض حق التوقيع عن 

الشركة في كافة توقيعات المجموعة) ب ( للسيد / محمد محمد المهدي الحديدي وتفويض حق التوقيع علي الشركة 

عن المجموعة ) ا ( الستاذة / شيماء عبدالرزاق مصطفي امين علي الشيكات والتحويلت وامام البنوك مع بقاء 

باقي حقوق التوقيع كما هي دون تغيير

2289 - حسام عبد الله شعبان موسى الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل  عن شركة 

البريد للستثمار

2290 - محمود حامد محمود الليثي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار 

القومى

2291 - مصطفى عبدالسلم السيد رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل عن شركه 

الترابط لتكنولوجيا التصالت واجهزه تامين المنشأت الكترونيا

2292 - أحمد عصام حسن محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل  للشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

2293 - طارق عبد السلم عبد الفتاح نديم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    105277   

وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  ممثل  

للشركة المصرية للمشروعات الستثمارية

2294 - غادة مصطفى لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105277   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16292 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  مستقل من ذوى الخبرة

1933 - اشرف حسنى جلل عبدالعظيم  مدير   المقيد برقم قيد    87143   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2015 برقم ايداع   29227 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2015  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات  لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . للسيد / أشرف حسنى جلل عبد العظيم  منفردا  الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه  والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل  او بعض ما ذكر 

. و لكل من  الساده / ايمن فاروق محمد محمود   و حسام حسن ابراهيم الدسوقى  منفردين من غير المديرين أن 

يكون المديرين المسئولين عن أعمال التخليص الجمركى للشركة  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر .

1934 - محمد مصباح حسن حسين  مصفى   المقيد برقم قيد    87250   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-26 

برقم ايداع   30292 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2015  بــ :  تعيين السيد / محمد مصباح حسن حسين بصفته 

القائم باعمال تصفيه الشركه والمعين من قبل الجمعيه العامه غير العاديه للشركه كافه السلطات اللزمه للنتهاء 

من عمليه التصفيه وله في سبيل ذلك جرد ما للشركه من حقوق ومن عليها من التزامات كما يقوم ايضا بالعمل 

علي وفاء ما علي الشركه امن ديون وتحصيل ما لها من حقوق وبيع ما لها سواء كان منقول او عقارا بالطريقه 

التي يراها مناسبه وتمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وله اوسع السلطات في سبيل تصفيه الشركه 

ومحوها من السجل التجاري
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1935 - فاطمه عبدالحميد سعيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    87257   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-26 

برقم ايداع   30345 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2015  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم ) منفردين أو مجتمعين ( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

للمديرالسيدة / فاطمة عبد الحميد سعيد احمد ) منفرده ( أو ) مجتمعه ( مع السيد / هيثم محمد عبد القادر سلمة , 

حق الدارة والتوقيع على تعاقدات الشركة وكذلك الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التوقيع على عقود 

القتراض وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتابتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وللمدير السيدة / فاطمه عبد الحميد سعيد احمد 

) منفرده ( -التعامل مع البنوك والمصارف من فتح حسابات وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات و القتراض 

والرهن و استصدار خطابات وشهادات الضمان ولها توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1936 - هيثم محمد عبد القادر سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    87257   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-26 

برقم ايداع   30345 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2015  بــ :  

1937 - طارق شريف محمد عبد الجليل الشرم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87533   

وتم ايداعه بتاريخ    04-11-2015 برقم ايداع   31139 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2015  بــ :  تجديد 

الثقه لعضاء مجلس الدارة

2132 - ايهاب محمد عبدالتواب احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97952   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2016 برقم ايداع   31779 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2016  بــ :  

2133 - عبدا محمد على محمد الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97952   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2016 برقم ايداع   31779 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2016  بــ :  

2134 - ايمن محمد عبد التواب احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97952   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2016 برقم ايداع   31779 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2016  بــ :  - أعادة تشكيل 

وتعديل مجلس الدارة .

2135 - مصطفى عبد الجواد مصطفى عبد

الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97952   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2016 برقم ايداع   

31779 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2016  بــ :  

2136 - محمد بهاء محمود اكتع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    343959   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2002 برقم ايداع   1692 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك محمود محمد اكتع والشريك محمد بهاء محمود اكتع مجتمعين او منفردين 

كما يحق لهم مجتمعين او منفردين حق القتراض من البنوك ورهن وبيع اصول واموال وممتلكات الشركة 

ضمانا وتأمينا لسداد هذه القروض

2137 - السيد ايمن السيد ابراهيم العيوطي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    98581   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34292 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  ولة كافة 

صلحيات رئيس مجلس الدارة
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1938 - صبحي عبدالمنعم يوسف موسي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    88006   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2015 برقم ايداع   33059 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2015  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين : السيد / صبحي عبد المنعم يوسف موسي والسيد / 

محمد صبحي عبد المنعم يوسف موسي ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أوبعض ما ذكر

1939 - بنجيت كومار كاداكابسدليكاليا Binjit Kumar Kadakapcedlikayal  رئيس مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    88050   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2015 برقم ايداع   33214 تم التأشير فى تاريخ 

22-11-2015  بــ :  أصبح منح سلطات التوقيع لكل من السادة التي اسمائهم :يكون للسيد / بنجيت كومار 

كاداكابسدليكاليا - رئيس مجلس الدارة منفردا  تمثيل الشركة أمام القضاء و يكون للسيد / بنجيت كومار 

كاداكابسدليكاليا رئيس مجلس الدارة أو السيد /  محمد عبد الوهاب محمد العربى - نائب رئيس مجلس الدارة و 

عضو منتدب )منفردين(   الحق فى بيع السيارات المملوكة للشركة والحق   في تمثيل الشركة امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية منفردين او مجتمعين والحق في إدارة الشركة وتمثيلها لدي الغير والتعامل بإسمها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزارات والتفاق علي الحدود الئتمانية للشركة  وتفعيل 

جميع انواع الئتمان مع البنوك والقروض والرهون وتوقيع وتنفيذ وتسليم كافة المستندات اللزمة والوراق 

والصكوك المطلوبة للجهات المختصة وعلي سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقاري وهيئة الستثمار والسجل 

التجاري ومصلحة الضرائب وتعيين المحامين والمحاسبين القانونيين واي خبير تحتاجة الشركة لمساعدتها في اي 

شأن له علقة بتشغيل الشركة وتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر؛  و يكون للسيد/ بنجيت كومار 

كاداكابسدليكاليا - رئيس مجلس الدارة  أو السيد/ محمد عبد الوهاب محمد العربى - نائب رئيس مجلس الدارة و 

عضو منتدب )منفردين( حق فتح حسابات البنوك ؛ إيداع أو سحب أية مبالغ من حسابات الشركة المفتوحة طرف 

أي بنك في جمهورية مصر العربية؛ حق التوقيع و تقديم أية مستندات للبنوك؛ فتح خطابات الضمان ؛ إضافة أو 

تعديل أي توقيعات معتمدة لدى البنوك سواء عن طريق البريد اللكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى يتم 

التفاق عليها مع البنوك؛ إخطار البنوك بقبول جميع الشيكات, و الحولت ؛ و فتح العتمادات المستندية و إخطار 

البنوك بقبول جميع مستندات التحصيل و كافة مستندات العمليات الستيرادية و التوقيع عليها فتكون لي من السادة 

الممنوح لهم سلطات التوقيع منفردا.

1940 - معتز على عبدالخالق السايح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    88073   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-11-2015 برقم ايداع   33332 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والفراج عن راس مال الشركة وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

الشركة وممتلكاتهم العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

الحق في توكيل أو تفويض الغير

1941 - السيد نبيل عبدالعزيز عبدالرحمن لشين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88073   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-2015 برقم ايداع   33332 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  
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1942 - محمد على عبد الخالق السايح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88073   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2015 برقم ايداع   33332 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  

1948 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81008   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-03-2015 برقم ايداع   7207 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.    يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة 

والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما 

يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في 

جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب 

واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها؛ والحصول على القروض والضمانات البنكية 

والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ زيادة رأس المال, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم.    كما يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار والمنقول والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل 

وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, 

والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة 

الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.   ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل 

أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة 

التضامن الجتماعي ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات 

والمستندات وسداد كافة الرسوم.

1949 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36959 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  استقالة

1950 - عصام عبدالحفيظ احمد جاد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36959 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

 - 1951

شريف اسماعيل محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36959 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

1952 - محمد سعيد محمد محمد ابو نوفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36959 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

1953 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36959 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  تجديد مدة المجلس

1954 - هدي سعيد عبد القادر احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63115   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2013 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2015  بــ :  
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1955 - عمر احمد هشام يوسف علي فهمي  مدير   المقيد برقم قيد    89147   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2015 برقم ايداع   37481 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2015  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه . وللمديرون مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك لهم الحق مجتمعين 

أو منفردين فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم مجتمعين او منفردين حق الصلح والقرار والنكار والتنازل 

والتصالح في القضايا التي ترفع من او على الشركة و لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2160 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99363   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2016 برقم ايداع   37102 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2161 - مصطفى كامل عبد الجابر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99363   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37102 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2162 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99363   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37102 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2163 - زياد موفق قولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37181 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

1956 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81883   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-04-2015 برقم ايداع   10615 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2015  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.    يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة 

والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما 

يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في 

جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب 

واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها؛ والحصول على القروض والضمانات البنكية 

والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ زيادة رأس المال, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم.    كما يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار والمنقول والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل 

وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, 

والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة 

الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.   ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل 

أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة 

الرسوم.

Page 1129 of 1587 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

1957 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89497   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-01-2016 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2016  بــ :  تحديد سلطات 

وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين 

أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.    يكون لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع 

نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل بدون حد أقصى, بما في 

ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها؛ 

والحصول على القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, وفتح العتمادات 

المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ زيادة رأس المال, 

ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.    كما يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار والمنقول 

والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على 

عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب 

المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم 

واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما 

تقدم.   ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

أمام مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية وتسليم واستلم 

الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم.

1958 - احمد سعيد يوسف حبيب سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89554   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2016 برقم ايداع   795 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  للشئون الماليه و الحسابات - 

استقالة وابراء ذمته و اخلء طرفه

1959 - محمد السيد احمد احمد سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89554   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2016 برقم ايداع   795 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  

1960 - رضا عبد السلم محمد امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89554   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2016 برقم ايداع   795 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

السيد/ رضا عبد السلم محمد امين رئيس مجلس الدارة منفردا وله كافة الصلحيات فى جميع تعاملت الشركة 

باسمها وضمن اغراضها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ,وله منفردا حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار العتمادات المستندية 

وخطابات الضمان وغيرها من المعاملت البنكية ,والتعامل أمام وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات التابعة لها 

وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية وله حق تسجيل الدوية وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  

وكذلك حق القتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في التوقيع على عقود 

تاسيس وتعديل الشركات والحق في التصديق على شهادات الخبرة وله منفردا حق تفويض او توكيل الغير في كل 

أو بعض ما ذكر
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1961 - احمد ابو المجد السيد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89580   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2016 برقم ايداع   861 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2016  بــ :  تحديداختصاصات مجلس الدارة 

على النحو التالى:-منح السيد/ رئيس مجلس الدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة السلطات والصلحيات 

التية : الحصول علي قروض وتسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع علي عقود القتراض والرهن و حولت حق 

الدين وتقديم الضمانات اللزمة و الحصول علي تسهيلت ائتمانية وقروض من البنوك و المصارف او أى جهة 

تقدم تسهيلت او قروض و تفويض كل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين او 

مجتمعين في التوقيع علي عقود وطلبات التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن بكافة أنواعها للعقارات والمنقولت 

للمعدات واللت والمقومات المادية و المعنوية للشركة وتقديم الضمانات سواء كانت عقارية او منقولة امام البنوك 

او الجهات مانحة للقروض او التسهيل الئتماني وكذلك امام الشهر العقاري كما يجوز توكيل البنك او الجهة مانحة 

القرض في التوقيع علي عقود الرهن بكافة أنواعها للعقارات والمنقولت لصالحها ضمانا للتسهيلت او القروض 

الممنوحة للشركة علي أن يكون استخدام القروض والتسهيلت بتوقيع أي من رئيس مجلس الدارة او نائب رئيس 

مجلس الدارة سواء مجتمعين او منفردين ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

والمساهمة في شركات اخري والموافقة على احقية الشركة فى كفالة تضامنية وتفويض المهندس / أحمد أبوالمجد 

السيد موسى "رئيس مجلس الدارة" , و المهندس / عمرو محمود فوزى دسوقى  "نائب رئيس مجلس الدارة" 

مجتمعين أو منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة على هذه الكفالت التضامنية .

1962 - محمد محمود ابراهيم محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89584   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-2016 برقم ايداع   878 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2016  بــ :  بجانب التفويضات 

السابقة تفويض السيد رئيس مجلس الدارة فى تحديد الصلحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة

2144 - محمد خليفة حجازى عبد الرحمن  مصفى   المقيد برقم قيد    99112   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2016 برقم ايداع   36179 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2016  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين الستاذ / محمد خليفة حجازي مصفي للشركة وتحديد مهامه بأن يقوم المصفي بجميع العمال التي 

بيع مال الشركة منقول أو  وفاء ما علي الشركة من ديون   2- تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص :-  1-

عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة معينة أخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي اجراء البيع بطريقة 

تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  ومدة تصفية الشركة خلل ستة أشهر من تاريخ  معينة   3-

التأشير بالسجل التجاري

2145 - نورهان سعد الدين صبرى عش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99303   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   36890 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  

2146 - رحاب فيصل عبدالمنعم عبدالحي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99303   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   36890 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  

2147 - احمد محمد حسام الدين حسين  مدير   المقيد برقم قيد    99311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   36923 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  استقاله

2299 - بدر الدين محمد الحسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105411   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2017 برقم ايداع   16791 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة

2300 - ابراهيم كمال فهمى حنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87165   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-10-2015 برقم ايداع   29276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  اضافة اختصاص 

العضو المنتدب مع بقاء المجلس كما هو واختصاصاته كماهى

2301 - ابتسام احمد مراد السبطاسى  مدير   المقيد برقم قيد    105498   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-14 

برقم ايداع   17054 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2017  بــ :  مسئولة للشركة من الناحية الفنية والسياحية - 

بدل من السيد / زين العابدين شمس الدين عبد القادر

2369 - خالد احمد البرنس فاروق الميهي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108556   

وتم ايداعه بتاريخ    10-08-2017 برقم ايداع   28710 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2017  بــ :  - توسيع 

صلحيات رئيس مجلس الدارة فى التعامل مع العلمات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية .
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1963 - كريج أندرو ويندرام Craig Andrew Windram  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89813   

وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2016 برقم ايداع   1621 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  - تحديد 

سلطات وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالى - يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

- يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا  أو أي عضو من أعضاء مجلس الدارة منفردا  الحق في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك كافة الهيئات الحكومية والغير حكومية والدارية. ويكون لرئيس مجلس 

الدارة منفردا  الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم - يكون للسيدة/مارى اوديل سولنج اي 

بي لفونون Marie-Odile Solange Reynaud ep Lavenant  وللسيد/ بيرتراند پيير فرانسيس تورنيه  

Bertrand  Pierre Francis Tournier  مجتمعين الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة 

عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع والتحويل والحصول 

على القروض والضمانات البنكية وكفالة الغير والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل والتوقيع على عقود 

القرض والرهن والتمويل واستصدار وفتح العتمادات المستندية والودائع البنكية وتقديم الضمانات والفراج عن 

مبالغ زيادة رأس المال, يكون لهم مجتمعين الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم - كما يكون 

لي عضو من أعضاء مجلس الدارة منفردا  الحق في التوقيع على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار 

والراضي والمنقول والسيارات على ان يكون لرئيس مجلس الدارة الحق منفردا  في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم - كما يكون لكل عضو مجلس إدارة منفردا  الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها. على أن يكون 

لرئيس مجلس الدارة الحق منفردا  في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم - كما يكون للسيد/ كريم 

محمد الدمرداش العزاوي, منفردا , الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للرقابة المالية, والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة, ومصلحة الضرائب المصرية, وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي, والبورصة 

المصرية, ومصلحة السجـل التجاري, والشهر العقاري, ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, وجهاز تنظيم مرفق 

الكهرباء وحماية المستهلك, وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة, والجهاز القومي لتنظيم التصالت, والشركة القابضة 

لكهرباء مصر, وشركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها على اتفاقات للحفاظ على سرية المعلومات, ومذكرات تفاهم وجميع التفاقات المماثلة مع الغير 

ويكون له الحق مجتمعا مع اي عضو من أعضاء مجلس الدارة في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما 

تقدم - كما يكون للسيد/ أحمد محمود خيري الحق منفردا  في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والدارية التالية : مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة 

الدارات والدوائر الجمركية , الهيئة القومية للتأمين الجتماعي, وكذلك أمام وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتب 

العمل التابعة لها وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وشركة إيجيبت ترست, وتسليم واستلم الطلبات 

والمستندات وسداد كافة الرسوم

1964 - الن ليتون ميكسر alan leighton mixer  مدير   المقيد برقم قيد    89986   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2016 برقم ايداع   2230 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  

1965 - رامى ابراهيم السيد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    89986   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-21 

برقم ايداع   2230 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  

2050 - حسام محمد عبد الحميد عبد الجواد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    95207   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2016 برقم ايداع   21750 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2016  بــ :  الموافقة على تعيين السيد/ 

حسام محمد عبدالحميد عبدالجواد عضو منتدب و الموافقة على منحه الصلحيات التالية:تمثيل الشركة و التوقيع 

نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و غير الحكومية و كافة الجهات الخرى المتعاملة مع الشركة و 

جميع الهيئات العامة  و الخاصة و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و 

مصلحة السجل التجاري و الضرائب و التأمينات الجتماعية و كافة البنوك العامة و الخاصة و المؤسسات 

المصرفية, و يكون له حق التوقيع على الشيكات و التحويلت البنكية و سحب و ايداع الموال و الودائع و فتح 

الحسابات و اغلقها فيما عدا الستدانة و التسليفات و القتراض, و يكون له الحق في ابرام كافة انواع العقود و 

التصرفات القانونية باسم و لصالح الشركة في حدود اغراضها وفقا للقانون.
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

2051 - فادى ظافر بولس انطاكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  استقالة

2052 - محمد احمد السيد مجاهد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  استقالة

1966 - جيفري فيليب موريس Geoffrey Philip Moores  مدير   المقيد برقم قيد    89986   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-01-2016 برقم ايداع   2230 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  ويباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.  و للسيد/ رامى إبراهيم السيد إبراهيم و السيد/ أحمد حسام الدين محمد سعيد و السيد/ 

جيفرى فيليب موريس Geoffrey Philip Moores و السيد/ بول ديفيد لتين Paul David Lattin و 

السيد/ الن ليتون ميكسر Alan Leighton Mixer و السيدة/ سارة محمد جمال الدين محمود )من غير 

المديرين( مجتمعين أو منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود و منها على سبيل المثال و ليس 

الحصر عقود البيع و الشراء و كافة العقود باسم الشركة و لتحقيق أغراضها حتى مبلغ 150,000 جنيه مصري, 

أما ما زاد عن ذلك المبلغ يكون لى اثنين من السيد/ رامى إبراهيم السيد إبراهيم او السيد/ أحمد حسام الدين محمد 

Paul David  أو السيد/ بول ديفيد لتين Geoffrey Philip Moores سعيد او السيد/ جيفرى فيليب موريس

Lattin أو السيد/ الن ليتون ميكسر Alan Leighton Mixer أو السيدة/ سارة محمد جمال الدين محمود )من 

غير المديرين( مجتمعين حق التوقيع.  للسيد/ رامى إبراهيم السيد إبراهيم و السيد/ أحمد حسام الدين محمد سعيد و 

 Paul David Lattin و السيد/ بول ديفيد لتين Geoffrey Philip Moores السيد/ جيفرى فيليب موريس

و السيد/ الن ليتون ميكسر Alan Leighton Mixer او سارة محمد جمال الدين محمود )من غير المديرين( 

مجتمعين او منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة قبل كل الجهات الحكومية و الوزارات و السلطات العامة و 

القطاعين العام و الخاص بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر مصلحة الضرائب على المبيعات بجميع 

مأمورياتها و مكاتب التأمينات الجتماعية و وزارة القتصاد و وزارة التموين و التجارة الداخلية و وزارة التجارة 

و الصناعة و وزارة المالية ووزارة الستثمار ووزارة العدل. وجميع الدارات المتعلقة بتلك الوزارات والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووكلء السجلت ومكاتب 

السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري )بما في ذلك التوقيع نيابة عنا أمام الشهر العقاري( الغرف التجارية ونقابة 

المحاميين وهيئة الضرائب وهيئة الجمارك ومكتب العمل والعمال وهيئات التأمين.  يحق لي أي اثنين من مديري 

الشركة مجتمعين التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك في جميع المعاملت البنكية والئتمانية على سبيل المثال, 

السحب واليداع والمعاملت البنكية عبر النترنت لدى كافة البنوك والمصارف والهيئات والشركات التي تزيد عن 

30,000 دولر أمريكي أو ما يعادلها بعملت أخرى وذلك دون الرهن والقتراض.  ويحق لي مدير منفردا أو 

للسيدة/ سارة محمد جمال الدين محمود )من غير المديرين( مجتمعة مع أحد المديرين التوقيع نيابة عن الشركة لدى 

البنوك في جميع المعاملت البنكية والئتمانية على سبيل المثال السحب واليداع والمعاملت البنكية عبر النترنت 

لدى كافة البنوك والمصارف والهيئات والشركات التي ل تزيد عن 30,000 دولر أمريكي أو ما يعادلها بعملت 

أخرى وذلك دون الرهن والقتراض.  ولكل من السادة مديرين الشركة منفردين التوقيع نيابة عن الشركة عن أي 

مستندات أو وثائق أو أوراق تتعلق بأي من مشاريع الشركة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر توقيع 

تصاريح دخول المواقع ومستندات الشحن والفراج عن الشحنات وعقود ابرام المشاريع وعروض السعار 

بالضافة إلى تمثيل الشركة في الجتماعات الخاصة بتلك المشاريع.  لي من السادة/ رامى إبراهيم السيد إبراهيم 

او السيد/ أحمد حسام الدين محمد سعيد او السيد/ جيفرى فيليب موريس Geoffrey Philip Moores أو السيد/ 

بول ديفيد لتين Paul David Lattin أو السيد/ الن ليتون ميكسر Alan Leighton Mixer أو السيدة/ 

سارة محمد جمال الدين محمود )من غير المديرين( مجتمعين أو منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

1967 - بول ديفيد لتين  Paul David Lattin  مدير   المقيد برقم قيد    89986   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2016 برقم ايداع   2230 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  

1968 - احمد حسام الدين محمد سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    89986   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-21 

برقم ايداع   2230 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  الستيراد
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1969 - ميشيل مجدى نجيب رزق ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90006   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2016 برقم ايداع   2330 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  

1970 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90358   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2016 برقم ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2016  بــ :  تفويض السيد الدكتور/ محمد 

السيد احمد محمد نصار المدير التنفيذي فى التوقيع على عقود ووثائق التأمين بكافه انواعها مع شركات  التأمين 

داخل جمهوريه مصر العربيه وله الحق فى تعديل وحواله كافه وثائق التأمين الساريه والجديده اللزمه لتنفيذ عقود 

التسيهلت الئتمانيه مع البنوك.

1971 - احمد سليم غانم سليمان سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90494   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-02-2016 برقم ايداع   4094 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2016  بــ :  اضافة 

صلحيات لمجلس الدارة - للسيد / أحمد سليم غانم سليمان سعد - رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب  منفردا 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم . وكذلك له منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية وكفالة الغير وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها . وله 

منفردا حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن  والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وأى أصول اخرى أو التنازل عنها للنفس أو للغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1972 - اسامة قرنى عبدالمحسن مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1973 - احمد سمير محمد حسنين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1974 - محمد عبدالحميد على عبدالرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1975 - صالح فؤاد حسن على ابو موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1976 - مدحت زغلول دسوقى امبابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1977 - احمد ابو الفتوح محمد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  

1978 - وليد كمال احمد محمود صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90713   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   4999 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2016  بــ :  
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1979 - شريف عاطف عباس خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90808   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5390 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  الموافقة بالجماع علي تعديل 

اختصاصات وصلحيات مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي :لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولنائب 

رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب )فيما ل يتجاوز 

10000000 جنيه -عشره مليون جنيه مصري( ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم .ولهما مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب 

)فيما يجاوز 10000000 جنيه -عشره مليون جنيه مصري( واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق 

الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والتنازل والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت للنفس 

أو للغير وحق كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات الذينة والتجارية ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق التعامل مع البنوك علي الحسابات الدائنة وإصدار خطابات الضمان وابرام المرابحات وتفويض 

وتوكيل الغير في التعامل مع البنوك ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1980 - اسلم عوض مصطفى الفخرانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    88878   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-12-2015 برقم ايداع   36394 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2016  بــ :  مد مده مجلس 

الداره للشركه مده مماثله

1981 - احمد جلل الدين محمود الهندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1982 - أيمن عادل أحمد عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1983 - أسامة إبراهيم أحمد مناع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1984 - محمد احمد طاهر ابراهيم عوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1985 - أسامة علي روبي مخلوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1986 - ابراهيم احمد طاهر ابراهيم عودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1987 - وليد حسن مصطفى حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    83857   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2015 برقم ايداع   16816 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2016  بــ :  

1988 - امل فوزى حسن ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  

1989 - ساره احمد المهدى حماده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  

 - 1990

خالد علء محمد على الدين الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  استقالة

1991 - منال محمد ابراهيم البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  استقالة
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1992 - مروان محمد احمد فؤاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

وتجديد عضوية مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات جديدة . تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليكون 

على النحو التالى : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق 

في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . 

ويكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك للسيد اللواء/ مروان محمد احمد فؤاد ) رئيس مجلس الدارة ( والسيد 

الستاذ/ احمد محمد محمد على الدين الصياد ) عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية ( – مجتمعين او 

منفردين - وكذلك بالنسبة للتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة 

والراضي وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية 

والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات والتوقيع على 

عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض وأى نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع والتحويل من البنوك والمصارف وتوقيع 

الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية وكذلك فى التوقيع على عقود بيع  وشراء السيارات لصالح 

الشركة وإبرام توكيلت بيعها وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور ويكون حق التوقيع  أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات توقيعا منفردا لى عضو من اعضاء مجلس الدارة المنتدبين ولهم الحق فى 

تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1993 - احمد حمدى حسن الشاذلى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  

1994 - محمد محمد على الدين الصياد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  للشئون الطيبة

1995 - أحمد محمد محمد علي الدين الصياد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91125   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2016 برقم ايداع   6486 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  للشئون المالية

1996 - محمد احمد سمير حسين بلل  مدير   المقيد برقم قيد    91464   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-08 

برقم ايداع   7846 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية   

ثانيا:- الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد سمير حسين بلل مصفيا للشركة.  على أن يقوم المصفي بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص:  1- الوفاء بما على الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة 

منقول أو عقار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى  3- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم  

على أن تكون مدة التصفية ستة أشهر وتبدأ من تاريخ التأشير بذلك في السجل التجاري.

1997 - رجب مصطفى رجب احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    91525   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2016 برقم ايداع   8123 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2016  بــ :  بذات 

الصلحيات

1998 - هشام سعيد حسين الحادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    91575   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8350 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  

1999 - رأفت ابوكلم عبدالمسيح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75259   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17224 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  استقالة

2000 - طلعت ابوكلم عبد المسيح بشاى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    75259   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-07-2014 برقم ايداع   17224 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتجديد مدة مجلس الدارة - مع بقاء نفس الصلحيات للسيد رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس 

مجلس الدارة كما هى فى السجل التجارى

2001 - منال حلمى عزيز جورج  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75259   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17224 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  

2002 - مارجو جرجس ميخائيل حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75259   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17224 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  
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2048 - فادى عمر درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95207   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2016 برقم ايداع   21750 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2016  بــ :  بدل من السيد/ عصام عدنان 

القيسى   ثانيا- الموافقة على قيام الشركة بالحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك وفقا للقواعد التية: -يكون 

لكل من  السيد/ هشام ماجد ابراهيم عثمان و السيد/حسام محمد عبدالحميد عبدالجواد مجتمعين الحق في الحصول 

على على تسهيلت ائتمانية من البنوك في حدود مبلغ ثلثة مليين جنيه و لهما سلطة التوقيع على كافة العقود و 

المستندات المتعلقة بذلك   -يكون للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في الحصول على تسهيلت ائتمانية من 

البنوك في حدود مبلغ ستة مليين جنيه و له سلطة التوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة بذلك.

2049 - عصام عدنان القيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95207   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2016 برقم ايداع   21750 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2016  بــ :  

2003 - احمداحمد صادق السويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  تفويض أيا من الساده 

/ عبدالرحمن أحمد أحمد صادق السويدى أو هيثم ماجد حسن صبرى أو كميل حبيب الياس سيور أو مصطفى أمين 

مبارك محمد أو محمد عبدالغفار محمد السيد ) مجموعه أولى ( مع أيا من الساده / محمد أحمد إبراهيم أحمد وفا أو 

الشعراوى المحمدى إبراهيم حويدق ) مجموعه ثانيه ( مجتمعين لحد أفراد المجموعه الولى مع أحد أفراد 

المجموعه الثانيه و ذلك بحد أقصى خمسه مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملت الجنبيه و ذلك فى :التوقيع 

و التعامل امام جميع الجهات الحكوميه أو الغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه 

اشكالهم و كذلك الهيئه العامه للستثمار و الهيئه القوميه للتأمينات الجتماعيه و مكاتب العمل و الغرفه التجاريه و 

السجل التجارى و مصلحه الضرائب و وزاره القوى العامله و التعامل مع إدارات المرور و أستخراج التراخيص 

و تجديدها سنويا و كافه أنواع التراخيص و التجديد و أصدار شهادات البيانات و التوقيع على عقود اليجار و 

التوقيع على عقود العمل . التوقيع و التعامل مع جميع البنوك و المصارف داخل و خارج جمهوريه مصر العربيه 

من سحب و إيداع و فتح الحسابات الرئيسيه و الفرعيه و إغلقها و كل ذلك باسم الشركه و ضمن أغراضها و 

التوقيع على الشيكات البنكيه . التحويلت البنكيه للشركات و الهيئات داخل و خارج جمهوريه مصر العربيه . 

التحويلت البنكيه للفراد بحد أقصى مليون جنيه . تحويل مرتبات العاملين بالشركه بدون حد أقصى . كذلك فتح 

العتمادات المستنديه و تعديلها و تظهير المستندات و إصدار خطابات الضمان بأنواعها و تعديلها . تفويض ما 

يلزم لستلم الشيكات المرتده و المصرفيه و الوراق التجاريه و المستندات الخاصه بالشركه و كشوف الحساب و 

المصادقات . كما لهم الحق فى التنازل عن عقود المقاولت المبرمه مع الشركه لصالح البنوك بدون حد أقصى . 

التحويل بين حسابات الشركه بالبنوك بدون حد أقصى . كما لهم الحق فى التوقيع على عقود المقاولت المبرمه مع 

الغير و بدون حد أقصى . تفويض كل من الستاذ / هيثم ماجد حسن صبرى و الستاذ / الشعراوى المحمدى 

إبراهيم حويدق ) مجتمعين ( فى التوقيع على عقود شراء السيارات . و ذلك مع تفويض المهندس / أحمد أحمد 

صادق السويدى فى كافه الصلحيات السالفه بدون حد أقصى و له الحق منفردا فى التوقيع على عقود القروض و 

الرهن و الستدانه باسم الشركه و له الحق فى تفويض أو توكيل التغير فى كل أو بعض ما ذكر. مع مراعاة 

العرض على الجمعية العامة ومراعاة سلطات التوقيع

2004 - عدلي اسماعيل الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    92313   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2016 برقم 

ايداع   11326 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة 

فى عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد عدلى اسماعيل الشافعى او السيدة هالة كمال 

صلح الدين على الشريف مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل  مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتجديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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2005 - هشام عز الدين محمد هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92627   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2016 برقم ايداع   12426 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  الموافقة على الغاء صلحية 

توقيع السيد / محمد عمرو محمد ماهر -المدير المالي عن الشركة نظير لستقالته مع إضافة صلحية التوقيع عن 

الشركة للسيد / احمد عبد الرحمن عبد الحكم علي – المدير المالي التنفيذي الى نفس المجموعة - الموافقة على 

إضافة صلحية توقيع للسيد/ هيثم فريد محمود على بطران – رئيس قطاع التخصيم الى الصلحيات المقررة 

للمجموعة )ب( لتكون صلحية التوقيع عن الشركة لي توقيعين مجتمعين وفقا  للصلحيات المذكورة بالسجل 

التجاري.- مع البقاء على باقي الصلحيات كما هي مذكور في السجل التجاري ليصبح حق التوقيع عن الشركة 

وفقا  للتي:  - صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة في التعامل مع البنوك المختلفة واجراء عمليات )مرابحات 

ومشاركات ومضاربات وخلفه( وابرام كافة العقود المتعلقة بها واجراء الرهن التجاري والرهن العقاري والرهن 

الحيازي ورهن السهم والتوقيع على العقود الخاصة بهم وتوقيع عقود شراء العقارات والمنقولت التي تخص 

الشركة او لتحقيق أغراض الشركة وفقا  للصلحيات والسياسات بالشركة و توقيع عقود التأجير التمويلي وعقود 

التخصيم وتعديلتهما وعقود شراء اللت والمعدات والمنقولت والسيارات والعقارات والتوقيع عليها امام الشهر 

العقاري  وكافة الجهات  استنادا  الى عقود تأجير تمويلي , وفقا  للصلحيات وسياسات الشركة والتوقيع امام الشهر 

العقاري على كافة المستندات والعقود التي تخص الشركة وعقود الشراء وتسجيلها وشهرها امام الشهر العقاري 

والتعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع مصلحة الجمارك والتعامل مع الدارة العامة للمرور وجميع وحدات 

المرور في جمهورية مصر العربية بشأن نقل ملكية وتجديد والترخيص السيارات المملوكة للشركة واستخراج 

شهادات البيانات والمخالفات واستلم وتسليم اللوحات المعدنية الخاصة بها والتعامل مع هيئة الستثمار والسجل 

التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب  والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتعامل مع الهيئة العامة 

للرقابة المالية والبرصة المصرية والهيئة العامة لمجتمعات العمران والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة 

للتنمية السياحية والتوقيع على عقود تعديل الشركة امام الشهر العقاري وإصدار الصكوك والسندات والوراق 

المالية وشراء السهم باسم ولصالح الشركة وإصدار السهم باسم ولصالح الشركة للسيد العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي منفردا  او بتوقيعين مجتمعين  من كل  من السيد/ محمد فتحي عبد الحميد الصباغ رئيس القطاع القانوني 

والسيد / ولء الدين محمد عبد الحليم رئيس القطاع المالي والسيدة/ رشا محمد عباس حجازي رئيس قطاع مراقبة 

الئتمان والسيد/ هيثم فريد محمود علي بطران رئيس قطاع التخصيم  للشركة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

منفردا  ابرام عقود مراقبة الحسابات والمستشارين القانونيين والمستشارين الماليين وفقا  للصلحيات والسياسات في 

الشركة وتعين وعزل الموظفين والمديرين المسئولين  للشركة وتحديد اختصاصيتهم وابرام عقود العمل وفقا  

للصلحيات والسياسات بالشركة والتوقيع على عقود الوكالة والغائها وكفالة الشركة للغير وإصدار وإلغاء 

التوكيلت.- للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي منفردا  حق تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2032 - جامشيد  جاهنجير  خان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  - ممثل  لشركة سوفيمو, بدل  

من السيد/ سولومون بومجارتنر . كما وافق المجلس بالجماع على أن يحل السيد/ جامشيد جاهنجير خان, بصفته 

رئيس مجلس الدارة, محل السيد/ سولومون بومجارتنر, في كافة السلطات والصلحيات والختصاصات 

الممنوحة له والمذكورة في السجل التجاري.  كما وافق المجلس بالجماع على أن يحل السيد/ أدهم المهدي, كعضو 

منتدب, محل السيد/ نيلز ليدينك, في كافة السلطات والصلحيات والختصاصات الممنوحة له والمذكورة في 

السجل التجاري . كما وافق المجلس بالجماع على تفويض السادة التالي أسمائهم في التوقيع نيابة عن الشركة على 

جميع العقود الخاصة بالشركة ليكون التوقيع على النحو التالي : السيد / جامشيد جاهنجير خان, منفردا , أو أدهم 

المهدي مع أي  من السادة التالي أسمائهم: محمد رمضان عبد العزيز رمضان, نجيب ريبي, وحيد محمد إمام . مع 

مراعاة سلطات التوقيع .

2033 - ادهم  راضى رياض  المهدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42024   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   22210 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2016  بــ :  ممثل  لشركة سوفيمو, بدل  من 

السيد/ نيلز ليدنك.

 - 2053

محمود ابوالمكارم محمد بدرالدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  استقالة
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2114 - رئيفه على عطية مندور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97351   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-09-2016 برقم ايداع   29549 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة بنفس الصلحيات السابقة والموافقة على اعادة تشكيل مجلس الدارة

2115 - مصطفى محمد صابر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97351   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2016 برقم ايداع   29549 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2016  بــ :  

2116 - يوسف عبد ا يوسف نجيده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97351   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2016 برقم ايداع   29549 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2016  بــ :  

2006 - عبد الفتاح عبد ا محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92693   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2016 برقم ايداع   12657 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2016  بــ :  تجديد مجلس الدارة بذات 

التشكيل .  ـ تحديد الختصاصات على  النحو التى / للسيد عبد الفتاح عبد ا محمد ابراهيم رئيس مجلس اداره 

الشركه مجتمعا مع ايا  من السيدان/ كريم محمد الضوي سعيد محمود العضو المنتدب للشركه او السيد/ حسان 

الضوي سعيد نائب رئيس مجلس الداره ــ  او للسيد/ كريم محمد الضوي سعيد محمود العضو المنتدى مجتمعا مع 

السيد / كريم عبد الفتاح عبد ا محمد عضو مجلس اداره الشركه اوسع السلطات في اداره الشركه ولهم حق 

التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك بكافه انواعها ولهما في سبيل ذلك الحق 

في فتح الحسابات والعتمادات المستنديه والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها والقتراض باسم الشركه 

دون حد اقصى وتوقيع عقود القروض وتقديم الضمانات اللزمه لذلك من رهون عقاريه وتجاريه وكذلك الشطب 

لتلك الرهون وتوقيع عقودها نيابه عن الشركه وتمثيل الشركه امام الغير ممن لهم تعامل مع الشركه ولهما حق 

التوقيع على كافه العقود بانواعها من شراء وبيع الثابت والمنقول والعقارات والراضي ولهما اوسع السلطات في 

ذلك ولهما حق شراء وبيع سيارات الشركه والتوقيع عن الشركه امام الشهر العقاري او المرور بوجه عام ولهما 

الحق الكامل في اجراء كافه التصرفات في صالح الشركه والتعامل مع ادارات الحياء وتراخيص البناء والتشغيل 

وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتأمينات الجتماعيه ولهما الحق في ابرام العقود 

والتوقيع مع الشركات التي تتعامل في نفس نشاطها او النشطه المرتبطه بنشاطها ولهما الحق في شراء الراضي 

وتقسيمها وبيعها ولهما تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وتوكيل الساده المحامين وتعيين المديرين وعزلهم 

وتحديد رواتبهم.  4ــ استقاله السيد/ طلعت محمد سعيد ابو ابو جنديه من اداره فرع الشركه الكائن كامل ارض 

ومباني فندق اخناتون بيل فيستا شارع الشيراتون الغردقه البحر الحمر وتعيين الستاذ/  فؤاد علي فؤاد ابراهيم 

قومى رقم 26607252101616 خلفا  له

2007 - مصطفى محمد عبدالرحيم محمد الشيمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3906   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2008 - محمد عبد الرحيم محمد الشيمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3906   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2009 - اشرف محمد عبد الرحيم محمد الشيمى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

3906   وتم ايداعه بتاريخ    02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2010 - صلح محمد عبدالرحيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2011 - محمود محمد عبد الرحيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2012 - عبد الرحيم الشيمي عبد الرحيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3906   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  

2013 - شيمى محمد عبد الرحيم محمد الشيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3906   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2002 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  وعضو منتدب

2014 - احمد سعيد فتحى احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65433   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   7997 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  تجديد الثقة فى اعضاء مجلس 

الدارة الحالى
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2015 - الستاذ امسال كابيتانوفينش  مدير عام   المقيد برقم قيد    92827   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2016 برقم ايداع   13135 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  الجنسية: البوسنة والهرسك -   

يباشر المديرين وظيفتهم لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم )منفردين او 

مجتمعين( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين )منفردين او مجتمعين(  حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم. وللمديرين ايضا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل. للمديرين )منفردين او مجتمعين( 

حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر في حدود اختصاصه.

2016 - الما نوميتش  مدير عام   المقيد برقم قيد    92827   وتم ايداعه بتاريخ    20-04-2016 برقم ايداع   

13135 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  الجنسية: البوسنة والهرسك

2017 - احمد محمد احمد شفيق ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93119   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   14074 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2016  بــ :  تجديد مده مجلس الداره 

الحالي لمده ثلث سنوات قادمه بنفس التفويضات

2018 - هشام دسوقى جوده الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93192   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14290 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  خروج للوفاة

 - 2019

حسام سلمه جودة الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93192   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14290 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  بذات صلحيته لتسير اعمال 

الشركة

 - 2020

حسام سلمه جودة الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93192   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14290 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  بذات صلحيته  - تعديل الصفة

2021 - رفعت محمود احمد ابو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93192   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14290 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  لرئيس مجلس الدارة حق 

التمثيل والتوقيع عن الشركة امام وزارة السياحه وهيئة التنمية السياحية والتامينات الجتماعيه و وزارة القوى 

العاملة وادارات المرور والضرائب والجمارك والهيئة العامة على الصادرات والواردات ومصلحة الحوال المدنيه 

وادارة العلمات التجارية و مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وادارة الشركة وتنفيذ سياستها الدارية وتسيير 

كافة امورها الدارية ومراقبه سير العمل وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والمصالح 

والشركات والوزارات والمحافظات و وحدات الداره المحليه وكافة المرافق وغيرها وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وله الحق فى توكيل الغير امام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وانواعها والقيام بكافة الجراءات 

القضائية بالمحاكم ومحاكم مجلس الدوله والتصالح والتنازل فى القضايا وكذلك كافة الجهات الخاصه بالتحكيم 

والتوقيع امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر. 

وتمثيل الشركة امام القضاء اختصاص رئيس مجلس الدارة

2022 - هانى سعيد عبدالمقصود موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93192   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-05-2016 برقم ايداع   14290 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  
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2023 - عاطف عبد السميع محمد عياد  مدير   المقيد برقم قيد    93405   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15009 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2016  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده 

غير محدوده- يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة للمدير الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى السيارات 

باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

2024 - عبدالهادى محمد جلء طيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28388   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2007 برقم ايداع   23131 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2016  بــ :  تجديد مدة المجلس دون تعديل 

في الصفات او الصلحيات

2025 - محمد عمر بركات ابوزيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    93640   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   15809 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  

2026 - احمد  فاضل  بوسطه جى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93640   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   15809 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  

2027 - ثريا صالح محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4275   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2003 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2016  بــ :  خروج للوفاه

2028 - احمد يونس محمد العزه  مدير   المقيد برقم قيد    93749   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2016 برقم 

ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة غير محددة .   يمثل 

المديرون  الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  , وللسيد/

أحمد يونس محمد العزه والسيد/خلدون فائق محمد الحموز منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى السيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2029 - خلدون فائق محمد الحموز  مدير   المقيد برقم قيد    93749   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-19 

برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2016  بــ :  

2030 - اسلم  حسن  حسنين  عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    93749   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-19 

برقم ايداع   16176 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2016  بــ :  وللسيد/ اسلم حسن حسنين عطيه - حق إدارة 

العلقات العامة للشركة والمبيعات , وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات فى حدود مبلغ خمسة آلف جنيه مصرى ل غير  .

2031 - ناصر فوزي محمد خليفة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    93801   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-2016 برقم ايداع   16344 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2016  بــ :  
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2034 - سوزى ادوارد شاكر مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    93967   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-29 

برقم ايداع   17050 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.و للمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن 

رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتعامل فى كافة المعاملت البنكية 

بكافة أشكالها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على عقود التأسيس أمام 

مصلحة الشهر العقارى, وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, وحق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وله الحق فى ابرام كافة العقود 

و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

2035 - مايكل صلح رشدى عبد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    93967   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2016 برقم ايداع   17050 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  استقالة

2036 - محمد ناصر عبدالقادر صائم الدهر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    94204   

وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2016 برقم ايداع   17922 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  تعديل 

الجنسية من سورى الى مصرى - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة قانونية جديدة بذات التشكيل ونفس 

صلحيات التوقيع الممنوحة له

2037 - اميرة محمد مجدى محمود حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    94236   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2016 برقم ايداع   17999 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / ابراهيم محمد مجدي محمود حسين والسيدة / أميرة 

محمد مجدى محمود حسين ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضامن وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للصول والممتلكات العقارية والراضى 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر

2038 - احمد محمد حسن عبد الغني  مدير   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-09 

برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  استقاله

2039 - ياسر عبد المنعم على كفرانه  مدير   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-09 

برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  مسئول للشركه

2040 - محمد رضا  داود حسن عوض ا  مفوض   المقيد برقم قيد    94366   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2016 برقم ايداع   18481 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  تفويض السيد / محمد رضا 

داود حسن - في التوقيع علي عقود البيع للسيارات والتوقيع امام الشهر العقاري او تفويض اي شخص بالتسجيل ي 

الشهر العقاري
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2041 - سيد أحمد محمد صلح  مدير   المقيد برقم قيد    94373   وتم ايداعه بتاريخ    09-06-2016 برقم 

ايداع   18510 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والحق فى تعيين وعزل   مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما ابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل   ولهما مجتمعين حق القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

2042 - محمد سيد احمد محمد صلح  مدير   المقيد برقم قيد    94373   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-09 

برقم ايداع   18510 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2016  بــ :  
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2043 - حمدى عبد العظيم عبد المنعم يس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5322   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2004 برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2016  بــ :  غير تنفيذى - مد مدة مجلس 

الدارة 3 سنوات تنتهى فى 27 / 7 /2025 - وتمت الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة امام 

البنوك والغير, لتصبح علي النحو التالي: 1 - فيما يتعلق بتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية بما فيها التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وتمثيل الشركة في كافة المور الدارية والقانونية وفي 

إصدار التوكيلت نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع علي عقود تعديل 

النظام الساسي  فيلزم توقيع اثنان مجتمعين من السادة التالية أسماؤهم: -السيد/ مسعود عدد الحميد مسعود عبد 

المجيد - السيد/ سعد كرم سعد اسطفان - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم وفيما يتعلق بالمعاملت المالية والتوقيع 

أمام البنوك فتقرر تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي: المجموعة )أ(:- السيد/ طرق مازن سميح 

دروزه - السيد/ خالد زهير عبد ا ملكاوي, المجموعة )ب(: -السيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد - 

السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم - السيد/ سامي يوسف سعيد بنات, المجموعة )ج(:- السيد/ سعد كرم سعد اسطفان 

- السيد/ أحمد حسين محمد سعيد ويكون للمفوضين المذكورين صلحية التوقيع على المبالغ المالية وفقا للسقوف 

التالية: 1. يلزم توقيع شخص منفرد من المجموعة )ب( مع شخص منفرد من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ 

التي ل تتعدي قيمته ) 2000000 جنيه مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل غير(. 2. يلزم توقيع اي شخصين 

من المجموعة )ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( أو أي شخصين من المجموعة )ج( مع أي شخص من 

المجموعة )ب( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها 2000000 جنيه مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل 

غير( ول تتجاوز )15000000 جنيه مصري )خمسة عشر مليون جنيه مصري ل غير( - 3. يلزم توقيع أي 

شخص من المجموعة )أ( مع أي شخص من المجموعة )ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( للتعامل على 

المبالغ التي تتعدى قيمتها )15000000( جنيه مصري )خمسة عشرة مليون جنيه مصري( وبدون حد أقصى 

ويلزم توقيع أي شخص منفرد من المجموعة )ب( مجتمع مع أي شخص منفرد من المجموعة )ج( على إجراء 

التحويلت المالية البنكية بين حسابات الشركة الجارية وحسابات الشركات الشقيقة وحسابات الجاري مدين بجميع 

العملت "منها" و"إليها" لدى جميع البنوك وذلك بدون حد أقصي ويكون للمفوضين بالتوقيع في المور المالية 

صلحية التوقيع علي عقود واتفاقيات خصم وتظهير الشيكات الجلة مع البنوك والمحصلة من عملء الشركة 

بدون حق الرجوع على المستفيد وتلك بنفس الحدود طبقا للصلحيات المذكورة اعله ويكون لكل من السيد/ خالد 

زهير عبدا ملكاوي و السيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد والسيد/ سعد كرم سعد إسطفان مجتمعين حق 

القتراض من جميع البنوك و لهم مجتمعين صلحية التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وطلبات و عقود 

القتراض من البنوك وذلك بالنسبة لكل عقد تمويل فرعي في كل بنك على حدى, ويكون لهم مجتمعين صلحية 

التوقيع عن الشركة في كفالة الغير وكفالة الشركات الشقيقة ومنها شركة حكمه فارما وشركة أدوية الحكمة 

المتخصصة وشركة حكمة للستيراد وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقا  للصلحيات المذكورة في التوقيع على 

الرهن التجاري والعقاري وجميع الرهون بغرض تمويل شراء أصول ثابته تستخدم في عمليات الستيراد 

والتصنيع والتعبئة الدوائية وبناء وتوسعة إنشاءات مصنع الشركة وكذلك تمويل رأس المال العامل اللزم لتسيير 

أعمال الشركة التشغيلية, وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقا  للصلحيات المذكورة عله. كما تقرر تفويض كل من 

السيد/ سعد كرم سعد إسطفان والسيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد مجتمعين للتوقيع على عمليات ببيع 

الصول الثابتة والمنقولة والسيارات )باستثناء بيع المباني والراضي وخطوط النتاج واية اجزاء منها وملفات 

المستحضرات الطبية للغير( سواء للشركات الشقيقة او للطراف الخرى وحسب الصول المتبعة وبحيث ل 

تتجاوز القيمة الدفترية أو القيمة البيعية للصل المباع مبلغ 60000 ) فقط ل غير ستون ألف دولر أمريكي( أو 

ما يعادله, وعلى ان يتم عرض عملية البيع في أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة التي تلي البيع للمصادقة 

عليها -وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجـلس الدارة. شريطة اتباع واللتزام بكافة السياسات الخاصة بشركة 

أدوية الحكمة المتخصصة.

2044 - احمد سلمة ابراهيم  تركى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94558   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  الغربية

2045 - سامر عادل صابر عادل برسوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94558   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19295 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  اسيوط

2046 - عبد الرحمن  هشام محمد مصطفى  الشريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94916   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2016 برقم ايداع   20634 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2016  بــ :  
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2047 - احمد هشام محمد  مصطفى  الشريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94916   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2016 برقم ايداع   20634 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2016  بــ :  

2054 - محمد عماد الدين محمد منير المهيري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30436   

وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  - اعادة 

تشكيل مجلس الدارة - الموافقة على تحديد حقوق وصلحيات التوقيع عن الشركة كالتالى :1- يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة النظام الساسي للشركة او القانون او لئحته التنفيذية .  2- ولرئيس مجلس الدارة الحق 

في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وحق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وإبرام كافة 

العقود والتفاقيات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر .  3- منح حق التوقيع من الفئة )أ( لكل من السيد / محمد عماد الدين منير المهيري )رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب( والسيد / أمجد فايق فهيم جرجس )عضو مجلس الدارة( 4 - منح حق التوقيع من الفئة )

ب( لكل من السيد / خوان مانيويل رويز )عضو مجلس الدارة ( والسيدة / ماريا باول )مدير حسابات البنوك ( 

والسيد / دانيل اندريس ) نائب مدير حسابات البنوك ( والسيدة / مى محمد شريف أحمد على جميلى )محاسب 

حسابات البنوك ( يكون حق التوقيع لحد افراد الفئة )أ( مع احد افراد الفئة )ب( مجتمعين أمام جميع البنوك 

والمصارف   من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن بكافة اشكاله 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف   

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم الحق  في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم .

2055 - امجد فايق فهيم جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  

2056 - برونو ماوريسيو ليبوناتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  

2057 - اجناسيو مارتن فيدا جورين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  

2058 - خوان مانيويل رويز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  

2059 - باسم صلح الدين محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    95363   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  

2060 - داليا محمد حسن محمد الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    95363   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-20 

برقم ايداع   22398 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرة/ داليا 

محمد حسن محمد الجمل وللمدير/ باسم صلح الدين محمد ابراهيم مجتمعين لهما 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 والفراج عن رأس 

المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  وكذلك لهما حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام  كافة 

العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر
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2061 - احمد محمد حسن الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    95364   وتم ايداعه بتاريخ    20-07-2016 برقم 

ايداع   22399 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير / أحمد محمد حسن الجمل منفردا له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وله حق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن غرضها ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن غرضها ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2062 - داليا محمد حسن محمد الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    95364   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-20 

برقم ايداع   22399 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  وللمديرة / داليا محمد حسن محمد الجمل 

وللمدير / باسم صلح الدين محمد ابراهيم مجتمعين لهما 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 وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها ولصالحها 

وكذلك لهما حق التوقيع ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن غرضها ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2063 - باسم صلح الدين محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    95364   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2016 برقم ايداع   22399 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2016  بــ :  

2064 - جمال احمد سيد اقبال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  غير تنفيذى - البنك الهلى 

الكويتى

2065 - شياماك ايدول سوناوال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  غير تنفيذى - البنك الهلى 

الكويتى

2066 - شرين محمد حامد محمد  نائب   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2010 برقم 

ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  الرئيس التنفيذى للشركات والمؤسسات المالية - 

تنفيذى - ممثل عن البنك الهلى الكويتى

2067 - على ابراهيم حجى حسين معرفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  غير تنفيذى - البنك الهلى 

الكويتى ش.م.ك.ع. - اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد مدته لمدة ثلث سنوات من 2022 حتى 2025  - مع 

بقاء كافه السلطات والصلحيات الوارده بالسجل التجارى السابق التأشير بها والممنوحه لكل من   السيد / على 

إبراهيم حجى حسين معرفى - رئيس مجلس الداره والسيد / محمد خالد أحمد نبيل عبد الوهاب السلوى- الرئيس 

التنفيذي والعضو المنتدب كما هى دون تغير او تعديل .

2068 - محمد خالد احمد نبيل السلوى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  والعضو المنتدب ) تنفيذى ( 

البنك الهلى الكويتى

2069 - خالد  لطفي  حسن  محمد  العطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  غير تنفيذي - مستقل
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2070 - خالد محمود عبد العزيز محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46388   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13473 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  غير تنفيذي- مستقل

2071 - محمد درويش محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95454   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2016 برقم ايداع   22757 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  استقالة

2072 - احمد درويش محمد درويش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95454   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-2016 برقم ايداع   22757 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتجديد الثقة

2073 - شريف درويش محمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95454   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2016 برقم ايداع   22757 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  

2074 - درويش محمد درويش محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    95454   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2016 برقم ايداع   22757 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2016  بــ :  

2075 - سمير فؤاد علي المصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2016 برقم ايداع   22946 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2016  بــ :  

2076 - حازم قبيصي عبد المجيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2016 برقم ايداع   22946 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2016  بــ :  

2077 - خالد برعى عبد الرحيم برعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    95512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2016 برقم ايداع   22946 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2016  بــ :  للفرعين

2078 - سعاد السيد خليل حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2016 برقم ايداع   22946 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

بنفس التشكيل وبنفس الصلحيات الممنوحة لهم .

2079 - احمد مصطفى على مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    45051   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2010 برقم ايداع   7185 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2016  بــ :  

2080 - نافع فهمي فهمي عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80331   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4445 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  تفويض كل من الستاذ / نافع 

فهمى فهمى بصفته    رئيس مجلس الدارة والستاذ / احمد نافع فهمى فهمى بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب 

منفردين فى التةقيع على عقود القتراض والرهن بكافة انواعه وذلك للنفس او للغير ولهم حق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض مما ذكر مع بقاء كافة الصلحيات السابقة كما هى

2108 - احمد محمد السعيد عبدالجليل  مصفى   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

تعيين السيد /احمد محمد السعيد عبد الجليل مصفي للشركه --- يقوم المصفي في جميع العمال التي تقتضيها 

التصفيه على وجه الخصوص:   استلم اموال الشركه ومنقولتها للرئيس مجلس 1-اداره الشركه السيد احمد 

فكري حسن صقر   2_وفاء ما على الشركه من ديون   3_ بيع مال الشركه منقول أو عقارا بالمزاد العلني او 

باي طريقه اخرى   4_تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وافق الساده الحاضرون على ان تكون 

مده التصفيه خلل سته اشهر من تاريخ التاشير في السجل التجاري

2109 - احمد محمد السعيد عبدالجليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  

2110 - فيصل  عبدالرحمن  احمد عبدربه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  

2111 - محمد سعد عبد الباقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  استقاله

2112 - احمد فكري حسن صقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  

2113 - هدا مقبل طه رخا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97322   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2016  بــ :  
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2081 - محمد محمود رزق شعلن  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-01 

برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللسيد/ محمد محمود رزق شعلن مجتمعا  مع 

أحد السادة التي أسمائهم وهم السيدة/ إسراء محمد محمود رزق او السيدة/ شيماء محمد محمود رزق أو السيدة/ 

آلء محمد محمود رزق أو السيد/ عمرو رزق محمود رزق  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ماذكر

2082 - عمرو   رزق محمود رزق  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-01 

برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

2083 - الء محمد محمود رزق  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2016 برقم 

ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

2084 - اسراء محمد محمود رزق  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-01 

برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

2085 - شيماء محمد محمود رزق  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-01 

برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

2086 - ايمن فتحي عيد ابراهيم الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    95691   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  استقالة

2087 - جن لى كاو JINLI CAO  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95901   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24292 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2016  بــ :  تجديد الثقة فى السادة اعضاء 

مجلس الدارة لدورة جديدة لمدة ثلث سنوات بنفس التشكيل ونفس الصلحيات

2088 - هاني فكري علي محمد السنباطي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55661   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2011 برقم ايداع   24881 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  منح السيد / طارق احمد منير 

احمد  - رقم قومى 28011170100155  الحق فى التعامل امام كافة البنوك والمصارف منسحب وايداع وتوقيع 

على الشيكات والتعامل على الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه بحد اقصى 50 الف ) خمسون الف جنيه مصرى 

فقط ل غير ( فى المعامله الواحده  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  وتبقى باقى الصلحيات كما هى دون تغيير

2089 - محمد صالح على عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  استقالة

2090 - محمد حسن محمود عبد الظاهر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96149   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  - ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / محمد حسن محمود عبد الظاهر الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق 

الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله  الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .
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2141 - رأفت محمد السيد غنيم  مصفى   المقيد برقم قيد    80883   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-10 

برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2016  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية و ذلك لتحقيق 

خساءر و ظروف السوق - ثانيا: الموافقة على تعيين السيد/ رافت محمد السيد غنيم مصفي للشركة وتحدد اتعابه 

عن التصفيه بمبلغ 2000 جنيه )الفان جنيه مصري فقط لغير( - ثالثا: تحدد مهام المصفي كما يلي : 1-وفاء 

ماعلى الشركة من ديون -2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بالبيع المباشر - 3- تمثيل الشركة 

امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم - رابعا : الموافقة على تحديد مدة التصفية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التأشير 

بالسجل التجاري

2142 - محمود سيف النصر احمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99028   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  استقاله

2143 - شريف احمد ابراهيم احمد شلبي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    99028   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2016 برقم ايداع   35897 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2016  بــ :  

2260 - محمد عتمان  كامل  عتمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103889   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2017 برقم ايداع   11351 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  

2261 - مصطفى  يحيى  عبدالعزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103982   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2017 برقم ايداع   11624 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2017  بــ :  تجديد وتمديد مدة مجلس 

الدارة

2091 - على ناجى احمد ابوزيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96190   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2016 برقم ايداع   25403 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2016  بــ :  تجديد مجلس الداره لفتره 

اخرى  و تحديد سلطات التوقيع لعضاء مجلس الدارة لتصبح :   يمثل السيد / علي ناجي احمد ابوزيد  ) رئيس 

مجلس الداره ( و السيد / أحمد ناجي أحمد أبوزيد ) عضو مجلس اداره ( مجتمعين أو منفردين الشركه و لهما 

الحق في التوقيع على معاملت الشركه و تعهداتها و ان يعينوا عده  مديرون أو وكلء مفوضين و ان يخولهم حق 

التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين كما لهم الحق مجتمعين او منفردين التعامل بإسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه 

اشكالهم و كذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء بإسم الشركه و لصالحها و الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركه و تجديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

او بالجل كما لهم الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق 

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس المال و كافه صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف كل ذلك بإسم الشركه و ضمن اغراضها و لهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر .

2092 - عماد الدين محفوظ عبد الواحد فايد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96559   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2016 برقم ايداع   26665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2016  بــ :  ممثل  عن شركه ميتنج بوينت 

انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى – رئيس مجلس الدارة . يكون حق الدارة و التوقيع للسيد/ عمادالدين 

محفوظ عبدالواحد فايد )رئيس مجلس الداره (  ممثل  عن شركه ميتنج بوينت انفستمنتس ايجيبت للتسويق 

السياحى  ) منفردا  ( حق التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و له الحق فى القتراض و الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن 

أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشركه و العقود بكافة أغراضها وأنواعها و التوقيع على عقود 

انشاء و تأسيس و تعديل الشركات أمام الشهر العقارى و السجل التجارى و الهيئة العامة للستثمار و وله الحق فى 

تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و له الحق فى قبض ودفع كافة المبالغ و تحويل و توقيع و بيع كافة 

السندات الذنية و التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة بالنقد أو 

بالجل  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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2093 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96559   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2016 برقم ايداع   26665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2016  بــ :  ممثل  عن شركه 

ميتنج بوينت انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى )ش.م.م( وشريكتها وسمتها التجارية ميتنج بوينت ايجيبت 

ترافيل شركة توصية بسيطة – عضو مجلس الداره.

2094 - فلورين شولدا Florian Schulda  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96559   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2016 برقم ايداع   26665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2016  بــ :  ممثل  عن شركة 

ياسر عبد الفتاح امين وشريكتة شركة تضامن وسمتها التجاربة ام بى اى للسياحة والنقل MPE  – عضو مجلس 

الداره.

2095 - رامي كمال نسيم شنوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2016 برقم ايداع   27028 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة مدة 

اخرى مماثلة  .

2096 - محمود حنفي محمود علي عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96890   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   72897 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2016  بــ :  

2097 - مي مصطفي محمد حامد  مدير   المقيد برقم قيد    96896   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-05 

برقم ايداع   27904 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2016  بــ :  استقالة

2098 - مصطفى محمد حامد رواش  مدير   المقيد برقم قيد    96896   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-05 

برقم ايداع   27904 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2016  بــ :  استقالة

4268 - اكمل يوسف الحق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  مستقل

4269 - ادهم وجدي عبدالعال عباس  مدير   المقيد برقم قيد    180271   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-25 

برقم ايداع   4771 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  

4276 - جمال الدين محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184245   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   20828 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  استقاله

4277 - محمد عثمان احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    184271   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-03 

برقم ايداع   20948 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  

4278 - محمد صبحى عبدالفتاح عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    184271   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2022 برقم ايداع   20948 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.

4279 - بطل  صالح  حسين  احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184313   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2022 برقم ايداع   21105 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  
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2099 - محمد عبدالتواب حسن ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96923   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2016 برقم ايداع   27995 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2016  بــ :  الموافقة على تجديد صلحيات 

الشركة لتصبح كما يلى : ــ للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع  العمال  والقطاع الخاص بكافةاشكالهم وحق الدارة والتوقيع ولهم اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها  فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العمومية ولهم 

الحق فى تمثيل الشركة  والتوقيع عنها امام كافة الجهات وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة 

ولصالحها والحق فى تعين وعزل مستخدمى وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهم مجتمعين او 

منفردين حق التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمات وحق الفراج عن راس المال والتوقيع على العقود مع البنوك وحق فتح 

الحسابات والتوقيع على الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والقتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وحق التوقيع على كافة الجراءت تمنح اى قروض او تسهيلت للشركة مع كافة البنوك 

والتعامل مع الغير ) موردين – عملء – مستوردين – وكلء – مناديب ( وتمثيل الشركة امام الجهات الرسمية 

وتنفيذ قرارت مجلس الدارة والجمعية العامة وابلغها للجهات المسئولة والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية 

لدى كافة ماموريات الشهر العقارى والتوثيق على عقود تلك القروض سواء عقد القتراض او الرهن الرسمى او 

التجارى او الحيازى من اى بنك والترخيص بالتوقيع امام العملء والموردين وبيع وشراء الصول الثابتة 

والسيارات  اما فيما يتعلق بالتصرف فى اصول الشركة الثابت من اراضى او منقولت اوسيارات المملوكة 

للشركة ليكون التصرف نافذا ال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة

2100 - محمد اسماعيل عبد ا سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    96923   

وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2016 برقم ايداع   27995 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2016  بــ :  استقالة

2101 - مصطفى عبد التواب حسن ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96923   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-09-2016 برقم ايداع   27995 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2016  بــ :  

2102 - محمود عبد التواب حسن ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    96923   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2016 برقم ايداع   27995 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2016  بــ :  

2103 - احمد عبد الرؤوف قطب ابو العنين صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

69703   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   24508 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2016  بــ :  

تجديد الثقة فى مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات بذات تشكيلة الحالى

2104 - مصطفى وحيد سلمه حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97175   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2016 برقم ايداع   28872 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2016  بــ :  

2105 - اعتماد حماد محمد علي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97282   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2016 برقم ايداع   29271 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  وافقت الجمعية العامة 

العادية بالجماع على التفويضات الممنوحة لعضاء مجلس الدارة يملك حق التوقيع على الشركة من السيدة /

اعتماد حماد محمد على منفردة امام كافة الحسابات بكافة انواعها في السحب واليداع والقتراض والتسهيلت 

الئتمانية والتوقيع على الكمبيلت الصادرة من الشركة للغير ومن الغير للشركة :- وكذلك التعامل مع جمبع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس مال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر كما له الحق في التوقيع على عقود القتراض والرهن للنفس او للغير وله حق توكيل البنوك او الغير 

فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر    العقارى ولتوثيق ومام كافة الجهات الحكومية او الغير 

حكومية
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2106 - الهامى احمد السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97282   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2016 برقم ايداع   29271 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  

2107 - نجوى حامد احمد رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97282   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2016 برقم ايداع   29271 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  

2122 - صدام عبد القوي حسين الحميقاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ممثل لشركة اونيكسينف 

للستثمار ) استقالة ( .

2123 - محمود ربيع فاضل محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ) استقالة ( .

2124 - محمد حسن بيومى الدكرورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ** ممثل عن شركة ايجيبت 

كابيتال بارتنرز ) استقالة ( .

2125 - خالد احمد محمد عبد العزيز النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97734   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2016  بــ :  ) عزل ( .

2148 - محمد احمد محمد ابراهيم الدسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    99311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   36923 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وللمديران المهندسة / 

رشا مختار محفوظ اباظه , والمهندسة / آيه خالد مختار اباظه )محتمعين او منفردين( لهما أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , 

وكذلك لهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما خق التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2149 - ايه خالد مختار اباظه  مدير   المقيد برقم قيد    99311   وتم ايداعه بتاريخ    24-11-2016 برقم 

ايداع   36923 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  

2150 - رشا مختار محفوظ اباظه  مدير   المقيد برقم قيد    99311   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-24 

برقم ايداع   36923 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  

2151 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2152 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  
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2153 - على عبد ا محمود عقده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد/ علي عبدا محمود عقده  رئيس مجلس الدارة والسيد / هاني فؤاد جرجس ميخائيل العضو المنتدب )

مجتمعين او منفردين( حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق فى القتراض والرهن وكفاله وضمانة الغير وكل ذلك باسم الشركة  

وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشركة والعقود بكافة اغراضها وانواعها والتوقيع على 

عقود انشاء وتأسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة ولهما الحق فى قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2154 - هاني فؤاد جرجس مبخائيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

  Sayed Hasan Fadhel Mahmood Jaafar Sharaf 2155 - السيد حسن فاضل محمود جعفر شرف

عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم 

التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  استقالة

2156 - رلى عفيف عبدا جونى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  استقالة

2157 - مصطفى كامل عبد الجابر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99357   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37078 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2158 - على عبد ا محمود عقده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99363   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37102 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد/ علي عبدا محمود عقده  رئيس مجلس الدارة والسيد / هاني فؤاد جرجس ميخائيل العضو المنتدب )

مجتمعين او منفردين( حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق فى القتراض والرهن وكفاله وضمانة الغير وكل ذلك باسم الشركة  

وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشركة والعقود بكافة اغراضها وانواعها والتوقيع على 

عقود انشاء وتأسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة ولهما الحق فى قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2159 - هاني فؤاد جرجس مبخائيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99363   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37102 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2164 - توفيق موفق قولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37181 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

تجديد مدة مجلس الدارة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية على ان تبدأ المدة من 29 / 6 / 2022 وحتى 

تاليخ 28 / 6 / 2025

2165 - خلدون احمد الموقع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37181 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  

2166 - ثمر علي المسالخي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   37181 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  
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2167 - على محمد يوسف عز الدين محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99507   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2016 برقم ايداع   37589 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع علي 

الشيكات و العقود علي النحو التالي:  أما بخصوص المعاملت المالية أو التعقاديه في حدود 1000000)مليون 

جنيه فقط ل غير ( أو ما يعادلها يحق فقط لي  اثنين مجتمعين من السيد /محمد احمد كامل عزب أو السيد /علي 

محمد يوسف عز الدين او السيدة /يسرا اوسامه احمد بدر التوقيع عليها نيابه و باسم الشركة.  أما بخصوص 

المعاملت المالية أو التعقاديه و إجراء التصرفات و التعامل مع البنوك و إبرام عقود التسهيلت الئتمانية و 

المعاملت المالية من سحب و إيداع و ذلك في ما هو أكثر من 1000000)مليون جنيه فقط ل غير( أو ما يعادلها 

يحق فقط للسيد / محمد احمد كامل عزب أو السيد/علي محمد يوسف عز الدين مجتمعين التوقيع عليها نيابه أو 

باسم الشركة.  أما بخصوص المعاملت المالية و التعامل مع البنوك و توقيع الشيكات فيحق لكل من السيد /محمد 

احمد كامل عزب و السيد /علي محمد يوسف عز الدين و السيدة /يسرا اوسامه احمد بدر التوقيع على الشيكات 

منفردين فيما ل يزيد عن مائه و خمسون ألف فقط ل غير.

2168 - محمد جلل الباشا حنفي محروس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99570   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37775 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  

2169 - هند رمضان زكي رمضان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99570   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37775 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  

2170 - احمد الزوكي محمد زوكي زوكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99570   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37775 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  

2171 - محمود السيد احمد عبدالنبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99835   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39695 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  أعادة تشكيل مجلس الدارة 

ليصبح تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى :-    أ /  محمود السيد أحمد عبدالنبى                               

رئيس مجلس الدارة   أ / شفيق ميشيل اسكندر عبدالملك                                  عضومنتدب      أ / سعاد 

محمود السيد أحمد عبدالنبى                           عضو مجلس إدارة  أ / عبيرمحمود السيد أحمد عبدالنبى                            

عضو مجلس إدارة  أ/ مايكل شفيق ميشيل اسكندر عبدالملك                        عضو مجلس إدارة     كما 

فوض الحاضرون كل من السيد / محمود السيد أحمد عبدالنبى بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد / شفيق ميشيل 

اسكندر عبدالملك بصفته العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة المعاملت العقارية وكذلك التوقيع أمام كافة البنوك فى السحب واليداع 

وفتح الحسابات وصرف الشيكات والتوقيع على العتمادات المستندية والتسهيلت الئتمانية وعقود القرض 

والرهن لصالح وباسم الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الجمارك ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل 

التجارى وكذلك امام القضاء وهيئة التنمية الصناعية وأمام جميع الجهات المعنية بإصدار تراخيص المشروع ولهم 

فى سبيل ذلك تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر اما تمثيل الشركة امام القضاء فتكون لرئيس مجلس 

الدارة فقط

2172 - عبد العزيز فهمى فهمى عبد المجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99843   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  استقالة

2173 - احمد مصطفي عبد العزيز محمد مصطفي الحصري  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99843   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  استقالة

2174 - احمد نافع فهمى فهمى عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99843   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  
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2175 - صلح نافع فهمى فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99843   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2016 برقم ايداع   39729 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2016  بــ :  تفويض كل من السيد / صلح 

نافع فهمى فهمى عبد المجيد رئيس مجلس الدارة والسيد / نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس الدارة 

منفردين فى ابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

التوقيع عن الشركة على عقود تاسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة انواعها والتعامل مع الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والشهر العقارى ومصلحة الضرائب 

والتامينات الجتماعية ووزارة الصحة والسكان ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وفى التعامل مع البنوك من سحب وايداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع 

على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وبيع الصول الثابتة وفى التوقيع على عقود القتراض والتسهيلت 

البنكية وغيرها من التصرفات المالية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض صلحياتهم

2182 - ميشيل جدعون رابيل بارح  مدير عام   المقيد برقم قيد    64025   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2013 برقم ايداع   3244 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2016  بــ :  إضافات اختصاصات الي السيد / 

ميشيل جدعون رابيل بارح مديرعام الشركة وهي  كالتي : التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراءوالبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها 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 اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر - وكذلك له حق التصديق والتوثيق والتوقيع والقرار نيابة عن الشركة وأعضاء مجلس الدارة في 

تمثيلها امام الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشركات وللشهادات والتوكيلت والعقود بالمين العام بالشهر 

العقاري والشهار وتصديقات الخارجية المصرية بوزارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية والسجل الصناعي 

والعلمات التجارية وتسجيلها والنماذج الصناعية وبراءات الختراع ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وعمل 

القامات وتجديدها ومصلحة الحوال المدنية والسجل المدني والوكلء التجاريين ووزارة الثقافة ووزارة التجارة 

الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتصالت وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة 

السياحة والداخلية والعدل ومصلحة الجمارك والمرافق من مياة وكهرباء وغاز وتليفونات وصرف صحي وكافة 

إجراءات المرور والرخص وجميع إجراءات التراخيص و تمثيلها امام الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشركات 

والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر 

العقاري والمحاكم المختصة ومصلحة الضرائب وماموريتها ومصلحة الضرائب علي المبيعات وماموريتها والقيمة 

المضافة ولجان الطعن وإدارة الخبراء بوزارة العدل والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات واستخراج 

سجل المستوردين و سجل المصدرين واستلم البطاقة الستيرادية والتصديرية ومكاتب وتصاريح العمل والشركة 

المصرية للتصالت وشركات المحمول الربعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة النقابات المهنية ونقابة 

المهندسين واتحاد الصناعات والدفاع المدني ووزارة الزراعة ووزارة البيئة ومكاتب العمل والمجمعة العشرية 

وشركة مصر المقاصة والبورصة والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والتحاد المصري للتشيد والبناء وجميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والحياء والمحافظات والوزارات وتسليم واستلم كافة الوراق 

الخاصة بكل ما سبق وبما ذكر

2183 - خالد خاطر السيد سيد احمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100064   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-12-2016 برقم ايداع   40123 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  ممثل لشركة تعليم 

لخدمات الدارة ش.م.م Taaleem Management Services - بدل من السيد /  السيد/ نادر جان ماري 

نقول نعمان نصري توتونجي - مع البقاء على سلطات التوقيع كما هى بالسجل التجارى

2184 - عاصم عبد الحميد حافظ الجزار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82836   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   13823 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2016  بــ :  ممثل عن هيئة المجتمعات 

العمرانية بدل من المهندسة / رجاء فؤاد عبدالمجيد الديب
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2185 - اشرف عبدالتواب عبدالرازق 

سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82836   وتم ايداعه بتاريخ    14-05-2015 برقم ايداع   

13823 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2016  بــ :  ممثل عن هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده - إضافة 

صلحيات للتمثيل المالي للبنوك : تفويض أي من أعضاء المجلس مجتمعا  مع السيد / اشرف عبد التواب عبد 

الرازق سالمان رئيس مجلس الدارة في تمثيل الشركة امام كافة البنوك واتخاذ كافة الجراءات اللزمة وكذلك في 

القتراض والتوقيع علي كافة المستندات وعقود القروض والتسهيلت الئتمانية والرهن لصالح البنوك المقرضة 

بكافة أنواعها للنفس او للغير كما يكون لهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . يكون للسيد الستاذ / 

اشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة مجتمعا مع السيد المهندس / عبد المطلب 

ممدوح محمد عماره عضو مجلس إدارة الشركة  في تفويض السيد / محمد إسماعيل عبد الغني الدهان والسيد / 

هشام جمال الدين محمود جاهين مجتمعين في تمثيل الشركة امام كافة البنوك واتخاذ كافة الجراءات اللزمة 

وكذلك في القتراض والتوقيع علي كافة المستندات وعقود القروض والتسهيلت الئتمانية والرهن لصالح البنوك 

المقرضة بكافة أنواعها للنفس او للغير كما يكون لهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

2186 - سالم بن احمد بن محمد بالحمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100218   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2016 برقم ايداع   41199 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2016  بــ :  الموافقة والتصديق بالجماع 

على تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة لتصبح كالتي : يملك حق الدارة والتوقيع 

السيد / سالم بن احمد بن محمد بالحمر رئيس مجلس الدارة و السيد / احمد بن سالم بن احمد بالحمر العضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين ولهما حق  التعامل امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  

وقطاع العمال والقطاع الخاص وتمثيل الشركة امام الغير في جميع العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وله  في ذلك اوسع السلطات للتعامل باسمها وله الحق في التصرف في اصول الشركة وكافة المعاملت 

البنكية والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على 

الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر - الموافقة والتصديق 

بالجماع على تجديد الثقه فى مدة مجلس الداره

2187 - محسن عبد العزيز الششتاوى المغربي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100384   

وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2016 برقم ايداع   41918 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  يمثل 

السيد / محسن عبد العزيز الششتاوى المغربى الشركه حيث انه له الحق مـنـفـردا في :  التعامل مع جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ,التعامل مع البنوك والمصارف من 

سحب وإبداع وفتح و غلق الحسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات و اصدار خطابات و شهادات الضمان الرهن و القتراض وكل ذلك باسم الشركة  و ضمن 

اغراضها.  ابرام و التوقيع على كافة عقود الشراء والبيع باسم الشركة  و ضمن اغراضها.  تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد رواتبهم واجورهم  .  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة 

السندات الذانية والتجارية  .  إبرام و التوقيع على كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

الجل .  توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2188 - عبدالعزيز عبدالقادر محمد عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100384   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2016 برقم ايداع   41918 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  

2189 - دينا يحى رمضان اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100384   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41918 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  

2190 - اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78015   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2014 برقم ايداع   28087 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  اعاده تشكيل مجلس ادارة 

الشركة لدورة جديده مدتها ثلثه سنوات بذات التشكيل وبنفس سلطات التوقيع بالنابة عن الشركة

2191 - مينا مجدى فخرى جرجس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100689   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2017 برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  - تجديد مده 

عضويه الساده اعضاء مجلس الداره لمده ثلث سنوات اخرى .
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2196 - فادي عادل ميشيل حبشي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    75025   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-07-2014 برقم ايداع   16210 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  الموافقة على منح 

رئيس مجلس الدارة الحق فى التصالح والتنازل والتخالص فى قضايا الشيكات وكافة القضايا ضمن اغراض 

الشركة والحق فى توكيل الغير فى ذلك

2197 - احمد ماهر على الحفناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    100805   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2017 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  تفويض السيد /عضو مجلس 

الداره المنتدب )او من يفوضه ( في بيع السياره اوبل انسجنيا رقم )ه س ف 268( موديل 2017 - شاسيه رقم 

1038615 - موتور رقم 997 - لون ) اسود (

2269 - احمد سامى محمد فهمى احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117103   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-11-1997 برقم ايداع   14222 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  تفويض رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب  السيد / أحمد سامي محمد فهمي – الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل  

الشركات والتوقيع على عقود تأسيس وتعديل  الشركات امام الشهر العقارى  وانهاء كافة الجراءات المتبعة في 

هذا الشأن – مع بقاء صلحيات واختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الدارة كما هي دون تغيير .

2270 - طارق احمد عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    104502   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2017 برقم ايداع   13545 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  

2271 - جوزيف فيليب شريدان جونيور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104524   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-04-2017 برقم ايداع   13642 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  

4501 - بهاء الدين صلح سيد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190789   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   47892 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

4502 - محمد انس على صيام  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2021 برقم 

ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4503 - عادل احمد نصر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-15 

برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  استقالة
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2192 - تامر محمود عبد العزيز بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100699   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

المصرية الكويتية -إستقالة أ/ سمير اشرف حسين من منصب المدير المالى والغاء كافة توقيعاته على حسابات 

الشركة بالبنوك وامام الغير.   2-تعيين أ/ أحمد ماهر سيف زيدان مدير مالى للشركة بذات الصلحيات واعتماد 

صلحيات التوقيع :  الغاء كافة التوقيعات السابقة على حسابات الشركة بالبنوك  توقيعه امام كافة البنوك .  3-

وأمام الغير للسيد / سمير عبدالعال حمدان .  -التوقيع على بيع الصول المملوكة للشركة ) العقارات والمحلت 

والراضى , السيارات النقل والملكى , المخازن , اللت والمعدات ( كما يلى :  -البيع بدون مزايدة حتى 

100000 جنيه , والبيع عن طريق المزايدة حتى 200000 جنيىه لى اثنين مجتمعين من السادة التى اسمائهم :  

أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د / أشرف ممدوح ابراهيم محمد , أ / أحمد ماهر سيف زيدان وما يزيد عن 

مبلغ 200000 جنيه عن طريق المزايدة لى اثنين مجتمعين من السادة التى اسمائهم على ان يكون احدهم أ / 

تفويض أ/  مدحت حامد حسن بنه  وهم : أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د / أشرف ممدوح ابراهيم محمد  -

تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د / أشرف ممدوح ابراهيم محمد الرئيس التنفيذى فى التوقيع مجتمعين على كافة 

العقود باشكالها وأنواعها المختلفة وعقود التسهيلت الئتمانية الممنوحه للشركة وعقود القرض والرهن واتخاذ 

كافة الجراءات اللزمة فى هذا الشأن وتفويضهما فى تمثيل الشركة امام الشهر العقارى والسجل التجارى 

ومأموريات الضرائب وإدارات المرور لترخيص وتجديد واستلم رخص السيارات المملوكه للشركة ولهما الحق 

تفويض د/ أشرف ممدوح ابراهيم محمد الرئيس التنفيذى منفردا  فى  فى تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر .  -

تمثيل الشركة امام القضاء والهيئات القضائية ومراكز التحكيم وله الحق فى تفويض الغير فى ذلك   -تفويض أ/ 

تامر محمود عبدالعزيز بدراوى رئيس مجلس الدارة , د/ أشرف ممدوح ابراهيم محمد  الرئيس التنفيذى فى تمثيل 

الشركة امام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوقيع على كافة الوراق والمستندات اللزمة لتسجيل كافة عقود 

شراء اصول الشركة بما فيها الثابتة والمنقولة ولهما الحق مجتمعين فى تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر .  -

تفويض أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراور رئيس مجلس الدارة , د / اشرف ممدوح ابراهيم محمد الرئيس 

التنفيذى فى تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وكافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع امام الغير والشهر العقارى على عقود تأسيس الشركات وعقود تعديلها 

بما فى ذلك عقود تعديل مواد النظام الساسى للشركة واتخاذ كافة الجراءات التى يستلزمها احكام القانون ولهما 

الحق فى تفويض الغير فى ذلك .  -التوقيع على حسابات الشركة بالبنوك وصرف اى مبالغ من هذه الحسابات 

والتوقيع على الشيكات والتحويل لحساب الغير من مبلغ 1 جنيه ) واحد جنيه ( حتى 550000 جنية ) خمسمائة 

وخمسون الف جنيه لى اثنين مجتمعين من التى اسمائهم .  أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د/ اشرف 

ممدوح ابراهيم محمد , أ/ أحمد ماهر سيف زيدان , أ/ مدحت حامد حسن بنه  مجتمع مع اى من أ/ تامر محمود 

عبدالعزيز بدراوى , د /اشرف ممدوح ابراهيم محمد وما زاد عن مبلغ 550000 جنيه ) خمسمائة وخمسون الف 

جنيه يكون التوقيع لى اثنين مجتمعين من كل من أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د /اشرف ممدوح ابراهيم 

التوقيع على جميع  التحويلت الداخليه بين حسابات الشركة البنكية بدون  محمد ,  أ/ مدحت حامد حسن بنه  .  -

حد أقصى لقيمة التحويل وطلب استصدار خطابات الضمان المصرفية والعتمادات المستندية والستثمارات المالية 

البنكية للشركة لى اثنين مجتمعين من كل  من :  أ/ تامر محمود عبدالعزيز بدراوى , د / اشرف ممدوح ابراهيم 

محمد , أ/ مدحت حامد حسن بنه , أ/ أحمد ماهر سيف زيدان .  -فتح الحسابات البنكية وتوقيع وتعديل عقود 

القروض والتسهيلت الممنوحه للشركة من البنوك وتوقيع وتعديل عقود الرهن يكون التوقيع مذدوج أ/ تامر 

محمود عبدالعزيز بدراوى ) توقيع اول ( , أ/ مدحت حامد حسن بنه ) توقيع اول ( د/ اشرف ممدوح ابراهيم 

محمد ) توقيع ثانى ( , أ/ أحمد ماهر سيف زيدان ) توقيع ثانى  ( كما يحق التوقيع مجتمعين لكل  من : أ/ تامر 

محمود عبدالعزيز بدراوى , أ/ مدحت حامد حسن بنه

2193 - تامر محمود عبد العزيز بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100699   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

المصرية الكويتية - يمثل الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء والغير

2194 - اشرف ممدوح ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100699   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  والرئيس التنفيذى - ممثل عن 

الشركة القابضة المصرية الكويتية
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2195 - مدحت حامد حسن بنه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100699   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   581 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

المصرية الكويتية

2198 - محمد احمد عوض ا ابو العل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    101221   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-01-2017 برقم ايداع   2351 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2017  بــ :  تجديد مدة 

أعضاء مجلس الدارة لمدة مماثلة   منح صلحيات لعضاء مجلس الدارة وهم: )محمد أحمد عوض ا- أحمد 

سعيد أحمد عوض ا- أحمد محمد أحمد عوض ا( وهي: التعامل باسم الشركة )فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة(, 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 وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والتوقيع على عقود البيع البتــدائي والنهائي 

وتوكيل النفس والغير في البيع أو التنازل للعقارات ســــــــــــــــواء الشقق أو المباني أو العمــــــارات السكنية 

والراضي بكافة أنواعها في مصلحة الشهر العقاري أو أي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية 

وكذلك التوقيع على عقود بيع أصول الشركة وممتلكات الشركة للنفس وللغير والسيارات باسم الشركة ولصالحها 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2199 - ناصر السيد حسن محمد يونس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    101415   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-01-2017 برقم ايداع   3127 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  استقالة

2200 - عباس عبدالحميد حامد الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101415   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   3127 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  تجديد تعيين  السادة اعضاء 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى واعتماد تشكيل مجلس 

الدارة -  اعتماد صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى - لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام 

القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام المحاكم 

بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها وللسيد / 

عباس عبد الحميد حامد الجمال رئيس مجلس الدارة والسيد / أحمد عبدالحميد حامد الجمال العضو المنتدب - الحق 

) منفردين أو مجتمعين ( في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات باسم الشركة واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل جميع البنوك والمصارف ولهما الحق ) منفردين 

أو مجتمعين ( في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات المملوكة للشركة وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق ) منفردين أو مجتمعين ( في  تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل والتوقيع عقود التأسيس أمام مصحلة الشهر العقاري وكذلك التوقيع علي عقود بيع السيارات و توثيق العقود 

أمام مصحلة الشهر العقاري والتوقيع علي كل مايلزم وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

2201 - احمد عبدالحميد حامد الجمال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    101415   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   3127 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  

2202 - رنا عباس عبد الحميد الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101415   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   3127 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  

2203 - مارى لو اورسول بيل Mary Lou Ursula Piela  مدير   المقيد برقم قيد    101661   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-02-2017 برقم ايداع   3950 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2017  بــ :  عزل السيدة / 

مارى لو لورسول بيل
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2204 - مريم مجدى محمود شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    101661   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-01 

برقم ايداع   3950 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2017  بــ :  

2205 - مروه مجدى محمود شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    101661   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-01 

برقم ايداع   3950 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدودة

2206 - ناصر السيد حسن محمد يونس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    101737   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-02-2017 برقم ايداع   4225 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  استقاله

2207 - رنا عباس عبد الحميد الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101737   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4225 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  

2214 - ايهاب محمد سعيد الجزار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102371   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-02-2017 برقم ايداع   6499 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2017  بــ :  

2215 - مروة  مصطفى  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102371   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2017 برقم ايداع   6499 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2017  بــ :  

2216 - مرسى مرسى محمد الجنيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102456   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2017 برقم ايداع   6819 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2208 - عباس عبدالحميد حامد الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101737   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4225 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى واعتماد تشكيل مجلس 

الدارة على النحو التالي :اعتماد صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي:- لرئيس مجلس الدارة 

تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع 

القضايا امام المحاكم بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة 

درجاتها و للسيد / عباس عبد الحميد حامد الجمال-رئيس مجلس الدارة وللسيد/ احمد عبد الحميد حامد الجمال -  

العضو المنتدب الحق )منفردين او مجتمعين(  في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  ولهما الحق منفردين او مجتمعين  في 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات المملوكة 

للشركة  وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق منفردين او مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود التأسيس امام مصلحة 

الشهر العقاري وتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2209 - عمرو جميل فؤاد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102026   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2017 برقم ايداع   5216 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  الموافقة على تجديد مجلس ادارة 

الشركة
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2210 - عمرو فتحي يوسف هندي  مدير   المقيد برقم قيد    102055   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-12 

برقم ايداع   5362 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة . 

يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين كافة الصلحيات و الختصاصات في 

هذا الصدد واوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة . 

وللمديران مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير 

حكومية و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع و التنازل  لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها امام جميع الجهات 

والهيئات و المصالح الحكومية ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و 

المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات 

وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2211 - محمد حسن حسن عيد  مدير   المقيد برقم قيد    102055   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2017 برقم 

ايداع   5362 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  

2212 - محمد مصطفى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    102306   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-19 

برقم ايداع   6286 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة   والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران منفردين او مجتمعين حق  التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح  وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على 

عقود  الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها والبيع والتنازل للنفس والغير 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2213 - يسرى عبده محمد  قطب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102371   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2017 برقم ايداع   6499 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2017  بــ :  

2223 - احمد مصطفى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    102488   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-22 

برقم ايداع   6909 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران منفردين او مجتمعين حق  التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك   والمصارف 

والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود 

الشراءوالقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها والبيع والتنازل للنفس والغير 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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2224 - محمد مصطفى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    102488   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-22 

برقم ايداع   6909 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2017  بــ :  

2225 - معتز الهادى  محمد  حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

 - 2226

مدثرالهادي محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2017 برقم 

ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

2227 - احمد محمد عبد القوى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102631   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2017 برقم ايداع   7329 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  استقاله

2228 - احمد محمد السيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102631   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2017 برقم ايداع   7329 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  

2229 - محمد مصطفى على حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102631   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2017 برقم ايداع   7329 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  قررت الجمعية الموافقة بالجماع 

الموافقة علي أن تكون إختصاصات مجلس الدارة كالتالي :-   للسيد رئيس مجلس الدارة  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها من سحب وايداع امام البنوك وفتح حسابات وتوقيع الشيكات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وله الحق فى التوقيع علي عقود تعديل الشركة وتمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع امام مصلحة الشركات 

والهيئة العامة للستثمار وهيئة سوق المال والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب 

والتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء وتمثيل الشركة في تأسيس المشروعات وتمثيل الشركة داخل وخارج مصر 

وله الحق في القروض والرهن وشراء ما يخص الشركة من منقولت وعقارات وسيارات والتنازل وإبرام العقود 

مع الغير وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله في سبيل ذلك اوسع السلطات وله الحق في توكيل او تفويض الغير 

في بعض او كل ما سبق .

2230 - محمد احمد عبدالعال محمد علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102631   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2017 برقم ايداع   7329 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  

2231 - عصام محمد حسن على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102631   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2017 برقم ايداع   7329 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2017  بــ :  

2232 - لبنان حسن شعبان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102893   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2017 برقم ايداع   7992 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2017  بــ :  

2233 - مريم صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2234 - جورج نسيم حلمى بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2235 - كيرلس صلح فكرى جيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2236 - انطون صلح فكري جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2237 - مينا صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2238 - هانى قدرى صليب قلته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2239 - ارميا سعيد حلمى بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  
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2240 - مارى صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2241 - مرثا صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2242 - رشا ممدوح موريس جورجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2243 - مريم صبحى ايوب برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2244 - مريانه صلح فكري جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

2264 - ابراهيم درويش جزائرلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104421   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13283 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  

2265 - محمد درويش جزائرلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104421   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13283 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى .

2266 - مجد درويش جزائرلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104421   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13283 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  

2267 - بدرالدين درويش جزائرلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104421   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13283 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  

2268 - فريد درويش جزائرلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104421   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13283 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  

2275 - راجية محمد شريف عبد النبى سعد كامل عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    104572   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2017 برقم ايداع   13887 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  استقالة

2276 - هاكان ايراس  مدير   المقيد برقم قيد    104572   وتم ايداعه بتاريخ    13-04-2017 برقم ايداع   

13887 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  

2277 - محمد ابراهيم عبد ربه عابدين  مدير   المقيد برقم قيد    104572   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   13887 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  

2278 - هان محمد نبوى ابراهيم خلف ا  مدير   المقيد برقم قيد    104572   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   13887 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  

2245 - ايمن جمعة حسن عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    103134   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-08 

برقم ايداع   8798 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  يمثل المديرون السيد / أيمن جمعه حسن عبد 

العال والسيد / حمدى عبد الحميد حسن والسيد / محمد حمدى عبد الحميد حسن الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين منفرين او مجتمعين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ولهم الحق فى وكاله الغير والحق فى كفاله الغير ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2246 - حمدى عبد الحميد حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    103134   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8798 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  
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2247 - محمد حمدى عبد الحميد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    103134   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8798 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  

2248 - خميس عبدالقادر عيسى الطايع  مدير   المقيد برقم قيد    103244   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2017 برقم ايداع   9233 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  استقالة

2249 - روعة نذير البزره  مدير   المقيد برقم قيد    103244   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2017 برقم 

ايداع   9233 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرين  الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيده / 

روعه نزير البزرة  و السيد /محمد عبد الرحمن محمد جلل المصري منفردين او مجتمين الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع والتوقيع علي 

الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن باسم  باسم 

الشركة و لمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و 

السيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما الحق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

2250 - محمد عبد الرحمن محمد جلل المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    103244   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2017 برقم ايداع   9233 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  

2251 - منار عبد الستار محمود عبد الغنى  مدير   المقيد برقم قيد    90523   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2016 برقم ايداع   4229 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما )منفردان أو مجتمعان( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيدة/ منار عبد الستار 

محمود عبد الغنى - والسيد/ احمد فاروق محمود صيام على  )منفردان أو مجتمعان( الحق في التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم.   وللسيدة/ منار عبد الستار محمود عبد الغنى والسيد/ احمد فاروق محمود صيام على  )مجتمعين 

أو منفردين( الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والحق في التعامل مع جميع  البنوك و المصارف من سحب 

وايداع و التوقيع علي الشيكات والقتراض بدون حد اقصى داخل وخارج جمهورية مصر العربية و للسيدة/ منار 

عبد الستار محمود عبد الغنى )منفردة( حق فتح وغلق الحسابات و حق الفراج عن رأس المال و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان و للسيدة/ منار عبد الستار محمود عبد الغنى والسيد/ احمد فاروق محمود صيام على  

)مجتمعين أو منفردين( حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها داخل وخارج جمهورية مصر العربية , وللسيدة/ منار 

عبد الستار محمود عبد الغنى والسيد/ احمد فاروق محمود صيام على  )مجتمعين( الحق فى  التوقيع علي عقود 

البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وللسيدة/ منار عبد الستار محمود عبد الغنى )منفردة(  الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل 

وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و الحق فى التوقيع على العقود اللزمة لتأسيس الشركات,  , ولهما ) مجتمعين او 

منفردين( حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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2252 - ضياء اسامة محمد السيد الغنام  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    103413   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9710 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  وافق مجلس الدارة على تحديد 

اختصاصات وصلحية العضو المنتدب / ضياء اسامة محمد السيد الغنام و تفويضه في تمثيل الشركة في علقتها 

مع الغير و له في هذا الصدد التوقيع على معاملت الشركة كافة و تعهداتها و التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولصالحها اما جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية على سبيل المثال ل الحصر مكتب التوثيق و 

الشهر العقاري ومكاتب السجل التجاري و الغرف التجارية ومكاتب القوى العاملة و مصلحة الضرائب بجميع 

ماموريتها و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و هيئة المجتمعات العمرانية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الوزارات كافة و التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف بكافة صور التعامل من سحب و ايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية كما يحق له شراء 

ورهن اصول الشركة و مملكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و التصرف فيها وله في سبيل ذلك 

التوقيع على عقود الشراء و الرهن امام مكاتب التوثيق و الشهر العقاري وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها 

و التوقيع على عقود او شراء او استبدال او ابدال السهم وكافة المستندات التي تتطلبها تنفيذ هذه العقود بالبورصة 

المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقود القروض و التسهيلت الئتمانية و اجمال التوقيع 

على معاملت الشركة كذلك له الحق في تعيين ووقف و عزل وكلء و مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع المبالغ وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود 

و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل و التوقيع عليها .  وله حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما سبق

2253 - سامى حنا شوقى الياس  مدير   المقيد برقم قيد    103510   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-16 

برقم ايداع   10071 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  استقالة واستلمة كافة حقوقة

2254 - تامر جمال الدين سيد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    103510   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   10071 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  

2255 - محمد جمال الدين سيد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    103510   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   10071 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة

2256 - يوسف سمير  يوسف واصف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103538   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10065 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2017  بــ :  

2257 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    103707   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   10690 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  

2258 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    103707   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   10690 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2017  بــ :  

2259 - جون أكسل بروملي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6941   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2001 برقم ايداع   2276 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  ممثل  عن شركة تشب أنا 

انترناشيونال هولدينجز ليمتد. استقالة
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2272 - مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    86487   

وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2015 برقم ايداع   26883 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  ممثل 

لشركة حكمة فارما -  مد مدة مجلس الدارة 3 سنوات تنتهى فى 27 / 7 /2025 - الغاء كافة صلحيات التوقيع 

الممنوحة للسيد/ محمد أحمد عبد ا عبيدات  وذلك اعتبارا من تاريخ الجمعيه 28 / 7 / 2022 - وتمت الموافقة 

على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير, لتصبح علي النحو التالي: 1 - فيما يتعلق بتمثيل 

الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب وتمثيل 

الشركة في كافة المور الدارية والقانونية وفي إصدار التوكيلت نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام 

الشهر العقاري والتوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي  فيلزم توقيع اثنان مجتمعين من السادة التالية أسماؤهم: -

السيد/ مسعود عدد الحميد مسعود عبد المجيد - السيد/ سعد كرم سعد اسطفان - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم 

وفيما يتعلق بالمعاملت المالية والتوقيع أمام البنوك فتقرر تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي: 

المجموعة )أ(:- السيد/ طرق مازن سميح دروزه - السيد/ خالد زهير عبد ا ملكاوي, المجموعة )ب(: -السيد/ 

مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد - السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم - السيد/ سامي يوسف سعيد بنات, 

المجموعة )ج(:- السيد/ سعد كرم سعد اسطفان - السيد/ أحمد حسين محمد سعيد ويكون للمفوضين المذكورين 

صلحية التوقيع على المبالغ المالية وفقا للسقوف التالية: 1. يلزم توقيع شخص منفرد من المجموعة )ب( مع 

شخص منفرد من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي ل تتعدي قيمته ) 2000000 جنيه مصري )اثنان 

مليون جنيه مصري ل غير(. 2. يلزم توقيع اي شخصين من المجموعة )ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( 

أو أي شخصين من المجموعة )ج( مع أي شخص من المجموعة )ب( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها 

2000000 جنيه مصري )اثنان مليون جنيه مصري ل غير( ول تتجاوز )15000000 جنيه مصري )خمسة 

عشر مليون جنيه مصري ل غير( - 3. يلزم توقيع أي شخص من المجموعة )أ( مع أي شخص من المجموعة )

ب( مع أي شخص من المجموعة )ج( للتعامل على المبالغ التي تتعدى قيمتها )15000000( جنيه مصري )

خمسة عشرة مليون جنيه مصري( وبدون حد أقصى  ويلزم توقيع أي شخص منفرد من المجموعة )ب( مجتمع 

مع أي شخص منفرد من المجموعة )ج( على إجراء التحويلت المالية البنكية بين حسابات الشركة الجارية 

وحسابات الشركات الشقيقة وحسابات الجاري مدين بجميع العملت "منها" و"إليها" لدى جميع البنوك وذلك بدون 

حد أقصي ويكون للمفوضين بالتوقيع في المور المالية صلحية التوقيع علي عقود واتفاقيات خصم وتظهير 

الشيكات الجلة مع البنوك والمحصلة من عملء الشركة بدون حق الرجوع على المستفيد وتلك بنفس الحدود طبقا 

للصلحيات المذكورة اعله ويكون لكل من السيد/ خالد زهير عبدا ملكاوي و السيد/ مسعود عبد الحميد مسعود 

عبد المجيد والسيد/ سعد كرم سعد إسطفان مجتمعين حق القتراض من جميع البنوك و لهم مجتمعين صلحية 

التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وطلبات و عقود القتراض من البنوك وذلك بالنسبة لكل عقد تمويل فرعي 

في كل بنك على حدى, ويكون لهم مجتمعين صلحية التوقيع عن الشركة في كفالة الغير وكفالة الشركات الشقيقة 

ومنها شركة حكمه فارما وشركة أدوية الحكمة المتخصصة وشركة حكمة للستيراد وذلك بنفس الحدود والسقوف 

طبقا  للصلحيات المذكورة في التوقيع على الرهن التجاري والعقاري وجميع الرهون بغرض تمويل شراء أصول 

ثابته تستخدم في عمليات الستيراد والتصنيع والتعبئة الدوائية وبناء وتوسعة إنشاءات مصنع الشركة وكذلك تمويل 

رأس المال العامل اللزم لتسيير أعمال الشركة التشغيلية, وذلك بنفس الحدود والسقوف طبقا  للصلحيات المذكورة 

عله. كما تقرر تفويض كل من السيد/ سعد كرم سعد إسطفان والسيد/ مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد 

مجتمعين للتوقيع على عمليات ببيع الصول الثابتة والمنقولة والسيارات )باستثناء بيع المباني والراضي وخطوط 

النتاج واية اجزاء منها وملفات المستحضرات الطبية للغير( سواء للشركات الشقيقة او للطراف الخرى وحسب 

الصول المتبعة وبحيث ل تتجاوز القيمة الدفترية أو القيمة البيعية للصل المباع مبلغ 60000 ) فقط ل غير 

ستون ألف دولر أمريكي( أو ما يعادله, وعلى ان يتم عرض عملية البيع في أول اجتماع للجمعية العمومية 

للشركة التي تلي البيع للمصادقة عليها -وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجـلس الدارة. شريطة اتباع واللتزام 

بكافة السياسات الخاصة بشركة حكمة للصناعات الدوائية.

2273 - سعد كرم سعد إسطفان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86487   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2015 برقم ايداع   26883 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  ممثل شركة حكمة فارما

2274 - شريف حسن شفيق محمود عبدالبارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86487   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-2015 برقم ايداع   26883 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  ممثل عن شركة 

حكمة فارما بدل من السيد / حسن شفيق محمود عبدالبارى
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2302 - حسن محمد اسماعيل سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105671   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2017 برقم ايداع   17675 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخري مماثلة .  2- تحديد اختصاصات مجلس الدارة كالتى :-   يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و 

تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , ولرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

وللسيد / حسن محمد اسماعيل سعد )رئيس مجلس الدارة ( وللسيدة / ساره محمد اسماعيل سعد ) العضو المنتدب 

( منفردين في حق الدارة والتوقيع بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية 

و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات وأصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل كذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك حق التوقيع علي عقود 

الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن بأسم الشركة و لمصلحتها امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والحق في 

تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2303 - عماد محمد الليثي عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105999   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  

2304 - فاتن سامى امام كامل النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105999   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  

2305 - سامى امام كامل النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    105999   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  منح كل من 

المهندس/ سامى إمام كامل النحاس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك المهندسة/ فاطمة سامى إمام 

كامل العضو المنتدب للشركة )منفردين( كافة الصلحيات اللزمة فى التعامل بإسم الشركة والتعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكــات وفتح وغلق الحســابات وإستصدار خطــابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكافة العمال المصرفية وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها , ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والشتراك فى تأسيس الشركات والتعامل مع كافة إدارات 

المرور والتوقيع على عقود بيع السيارات أمام الشهر العقارى , ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .     ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب المهندس / سامى إمام كامل النحاس منفردا  حق 

البيع والتنازل عن العقارات والراضى أو أصول الشركة ومقوماتها المادية وحق الرهن والقتراض والتوقيع على 

العقود النهائية أمام الشهر العقارى , وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  4( بقاء 

كافة الصلحيات السابقة الممنوحة لكل من الستاذ/ طارق عبد الغنى حافظ والستاذ/ محمد فتحى عبد النبى 

خضير والواردة بالسجل التجارى كما هى دون تغيير

2306 - حسين محمد  حسين جمعه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    105999   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  استقاله

2307 - ريم احمد عبد المجيد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105999   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  استقاله

2308 - فاطمة  سامى  امام  كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    105999   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  من ذوي 

الخبره

2309 - على مدحت عبد الفتاح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105999   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   18860 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  
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2327 - ياسر فرج جوهر فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106587   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2017 برقم ايداع   20975 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  - وله كافة الصلحيات متفردة 

في التعامل و التوقيع عن الشركة مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و في التوقيع و التعامل مع جميع 

البنوك المصرية و التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام شركة تنمية الريف المصرى الجديد .

2328 - طلعت عبد العليم عبد الحافظ احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106587   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-06-2017 برقم ايداع   20975 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  عزل

2310 - عمرو عبد الفتاح الحسنين خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106070   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2017 برقم ايداع   19123 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2017  بــ :  يمثل السيد رئيس مجلس 

الداره الشركة في علقتها مع الغير وللسيد /عمرو عبدالفتاح الحسنين خليل - رئيس مجلس الداره في هذا الصدد 

اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والتوقيع علي العقود والتوقيع علي عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والسيارات وترخيصها واستخراج شهادات المخالفات المتعلقة بها والتوقيع 

علي عقود التأجير التمويلي وله حق تعيين و عزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق 

إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التجارية وكل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك له الحق فى 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات كما له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكذلك له التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والرهن والئتمان 

والفراج عن الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك بدون حد 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الرهن و القتراض والراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها وله حق تمثيل 

الشركه امام القضاء وله الحق فى توكيل او تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر

2311 - تامر بطرس  ابادير سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106132   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2017 برقم ايداع   19339 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  

2312 - مروى عباس احمد عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    106132   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2017 برقم ايداع   19339 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  

2313 - حاتم فاروق عبد المطلب جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106132   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2017 برقم ايداع   19339 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  

2314 - محمد عبد الرحيم محمد ابراهيم خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106132   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2017 برقم ايداع   19339 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  

2315 - وحيد مصطفى احمد حسين النساج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106132   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2017 برقم ايداع   19339 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع للسيد / وحيد مصطفى أحمد حسين النساج "رئيس مجلس الداره " والسيده / مروى عباس احمد عطية "

العضو المنتدب " )مجتمعين او منفردين ( حق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الهيئات 

الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتحويلت البنكية للحسابات الشخصية او للغير وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشركة والعقود بكافة اغراضها وانواعها والتوقيع على عقود انشاء وتأسيس وتعديل 

الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة ولهما الحق في قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بنشاط  الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2316 - محمد هلل عبدالعزيز محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54835   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-11-2011 برقم ايداع   20962 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2017  بــ :  تجديد مدة 

المجلس

2317 - مصطفى عبد الحميد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    106245   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   19698 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2017  بــ :  ) استقالة ( .
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2318 - سمير عبدالحميد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    106245   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   19698 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2017  بــ :  

2319 - السيد رزق عطا رزق  مدير   المقيد برقم قيد    106308   وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2017 برقم 

ايداع   19950 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  مسئول عن نشاط الستيراد نيابة عن الشركة امام 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وله حق توكيل او تفويض الغير في ذلك

2320 - أمينة صالح رمضان بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100487   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2016 برقم ايداع   42330 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2017  بــ :  

2321 - محمد سمير محمد عبد الصمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100487   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2016 برقم ايداع   42330 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2017  بــ :  غير تنفيذي

2322 - مروان أشرف محمود إبراهيم داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100487   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-2016 برقم ايداع   42330 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2017  بــ :  ) استقالة ( .

2323 - محمد عبد الغني عبد القادر لؤلؤ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100487   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-12-2016 برقم ايداع   42330 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2017  بــ :  

2324 - خلود يحيي عبدالرؤوف عثمان جبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106461   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2017 برقم ايداع   20494 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2017  بــ :  بدل من السيد / سيد نصر عبد 

اللطيف علي حسن - رقم قومي / 27711200106933 نظرا لستقالته

2325 - عدنان محمود رشيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78401   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-08 

برقم ايداع   20811 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  تعديل الجنسية

2326 - صبحى ابو السعود عشرى حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106587   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-06-2017 برقم ايداع   20975 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  -  وله حق التسويق 

والتصدير المنتجات الشركة في الداخل والخارج

2329 - كريم مصطفى محمد حسين النشار  مدير   المقيد برقم قيد    106595   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2017 برقم ايداع   21099 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين فقط الحق 

في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال 

وحق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و 

تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و لهما حق التوقيع على عقود التأسيس ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2330 - هبه جمال احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    106801   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2017 برقم ايداع   21896 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  

2331 - غاده فاروق محمد سعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106801   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21896 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  

2332 - محمد حسين كامل محمد خلف حسين كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106801   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-06-2017 برقم ايداع   21896 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  

2333 - رالف برجر  مدير عام   المقيد برقم قيد    106847   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2017 برقم ايداع   

22065 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

2334 - محمد على عايش ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    106847   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   22065 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  استقالة
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2336 - هدايت قادر أوغلو Hedayet Kadir Oglu  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107043   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2017 برقم ايداع   22785 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  يمثل الرئيس 

ونائب  رئيس مجلس الدارة الستاذ / هدايت قادر أوغلو .  2. التنفيذى الشركة  امام القضاء - ولكل من :  1.

والرئيس التنفيذى للشركة .  )  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ / فتحى إبراهيم سليمان بريكة .  3.

مجتمعين أو منفردين (   حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص فى 

التوقيع أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والسجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والغرف التجارية ومصلحة 

الجمارك وأجهزة المدن الجديدة والتوقيع على عقود التعديل وعقود تأسيس الشركات وعقود تعديلها والتوقيع أمام 

كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات لديها والتسهيلت 

الئتمانية والمعاملت المصرفية ولهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين وعزل ووقف وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و مكافئتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ  وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد   كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والعقارات والراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولهم فى ذلك 

تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر .  فيما عدا :  بيع الصول والتصرف فيها وإبرام والتوقيع على 

عقود الكفالت وعقود القرض والرهن للعقارات والراضى فيكون بتوقيع مزدوج فقط لكل  من  ) رئيس مجلس 

الدارة الستاذ / هدايت قادر أوغلو , ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ / فتحى إبراهيم سليمان 

بريكة ( دون غيرهما مجتمعين وغير منفردين .

2337 - فتحى ابراهيم سليمان بريكة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    107043   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2017 برقم ايداع   22785 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  

2338 - محمد فتحى ابراهيم سليمان بريكه  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    107043   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2017 برقم ايداع   22785 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  

2339 - عقيل بن ناصر بن عقيل الطيار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107163   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2017 برقم ايداع   23278 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2017  بــ :  ممثل عن الشركة الولي 

للخدمات المعلوماتية FIT - تجديد مدة مجلس الدارة الحالى بنفس تشكيلة لمدة ثلث سنوات وبنفس الصلحيات 

الممنوحة له

2340 - احمد محمد حمدى عبد اللطيف الليثى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107209   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-07-2017 برقم ايداع   23490 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لشركة جذور للتنمية الزراعية لمدة اخرى

2341 - احمد محمود رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107209   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   23490 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  

2342 - محمد فاروق عبدالحليم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107209   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   23490 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  

2343 - مصطفى محمد عبدالعزيز محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2017 برقم ايداع   1000044 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2017  بــ :  

2344 - محمد ابو الدهب ابو الفضل السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58996   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2017 برقم ايداع   1000044 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2017  بــ :  خروج
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2335 -  بيتر فيشر  مدير عام   المقيد برقم قيد    106847   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2017 برقم ايداع   

22065 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما – 

منفردين أو مجتمعين – في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وتفويض الغير في ذلك, 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة.  تفويض كل من السيد / 

بيتر فيشر - مدير عام – النمسا الجنسية –جواز سفر رقم u4559753 )من المديرين( والسيد / محمد صلح عبد 

المنعم -مصري الجنسية رقم قومي28502010100632)من غير المديرين( مجتمعين او منفردين في فتح 

وتشغيل الحسابات البنكية باسم الشركة وبالتعامل على كافة المعاملت البنكية لدي جميع البنوك وتمثيل الشركة 

والتوقيع عنها لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة 

الضرائب.     ول يحق لي من المديرين – سواء منفردين أو مجتمعين القيام بأي من التصرفات التالية دون 

الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة للشركة:   1- منح مكافآت سنوية أو خاصة للموظفين تتعدى 

تلك المعتمدة من الجمعية العامة وفى ضوء القوانين واللوائح واجبة التطبيق.  2- بدء أو وقف العمل بأي من 

خطوط العمال أو النتاج أو المنتجات, وكذلك أي تمديد أو تخفيض في أنشطة العمال, حتى ولو ارتبط ذلك 

بخط فردى من العمال أو النتاج أو المنتجات.  3- بيع أو ترك إيجار المنشآت أو أي جزء منها.  4- بدء في 

إيجار المنشآت أو جزء منها.  5- الستحواذ أو البيع لملكية عقارية أو الحقوق المشابهة للملكية العقارية, إنشاء 

حقوق عينية تبعية أو الحقوق المشابهة لها مقابل مسئوليات.  6- الستحواذ أو البيع وكذلك الستخدام أو الستغلل 

لطرائق التصنيع وحقوق العلمة التجارية وبراءات الختراع والتراخيص في كل حالة كليا  أو جزئيا .  7- منح أو 

إلغاء حقوق صلحية التوقيع العامة أو الخاصة بما يشمل التوقيع لدى البنوك.  8- أخذ أو منح قروض أو تسهيلت 

ائتمانية وكذلك التعهد بكفالت وأشكال المسئولية المختلفة والمسئوليات المالية.  9- قبول المسئوليات التي تجاوز 

50.000 يورو )خمسين ألف يورو( في السنة المالية الجارية )بما يجاوز نطاق العمال العادي ما لم يتم إقرار 

ذلك بالموازنة(.  10- إنهاء وفصل المخولين صلحية التوقيع عن الشركة, وكذلك تعيين وإنهاء وفصل المديرين 

العموم في الشركات التابعة.  11- إبرام وتعديل الصفقات القانونية بين الشركة والمديرين العموم.  12- منح حق 

المشاركة في الدخل والتزامات التقاعد.  13- إصدار قواعد السياسة الداخلية للشركات التابعة.  14- التفاقيات 

والتركيبات )تشمل التفاقيات المتعلقة بإنشاء تحالفات للدخول في مناقصات( مع مشروعات أخرى ويشمل ذلك 

الشركات الشقيقة والتابعة بأي شكل سواء بالتضامن في حماية أو تخطيط أو تسبيب تعارض بمصالح العمال, 

وذلك فيما عدا التفاقيات والترتيبات التي تؤثر في العرف الجاري في إدارة العمال من يوم إلى آخر بين 

الشركات.  15- إبرام وإنهاء عقود العمل الجماعي وعقود الخدمات الموقعة مع منصف تنفيذي تجارى أو فني 

رفيع أو مديري الدارات أو مديري المبيعات أو مديري الفروع.  16- قبول وإصدار وتصديق سندات إذنيه للقدر 

الذي يجاوز نطاق العمال العادي.  17- البدء في إجراءات قانونية النسحاب من إجراءات قانونية أو إبرام 

تسويات في نطاق الجراءات القانونية المستقلة تكون على قدر اقتصادي ذو أهمية.

2345 - عاطف فرج ا رسلى على  مصفى   المقيد برقم قيد    95256   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-18 

برقم ايداع   21906 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2017  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون   تمثيل الشركة 

أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى مالم 

ينص فى وثيقة تعين المصفى إجراء البيع بطريقة معينة

2346 -  هيثم محمد محمد مطر  مدير   المقيد برقم قيد    107568   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-17 

برقم ايداع   25059 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2017  بــ :  استقالة

2442 - يحى السعيد سيداحمد عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  بدل من حاتم عمر محمد علي 

رفاعي ---- منح حق التوقيع عن الشركه لي من )السيد /يحى السعيد سيد احمد عبد الوهاب او السيد /عبد النبي 

كامل سعيد مبارك مجتمعا مع اي من السيد/احمد محمد علي عبد ا او السيد /هاني زينهم محمد يوسف بدل من 

السيد حاتم عمر محمد علي رفاعي والسيد احمد محمد علي عبد ا وذلك علي النحو التالي:التوقيع علي كافه 

التعاملت المصرفيه امام الهيئات والمؤسسات الحكوميه المختلفه وذلك بدون حد اقصي -التوقيع علي جميع 

المعاملت المصرفيه للجهات والشركات والعقود بحد اقصي 50000)خمسون الف جنيه مصري(- التوقيع علي 

ربط الوديعه في البنوك المصريه لعلي سعر فائدة سائد والصرف فقط من عائدات الوديعه -الحفاظ علي عدم كسر 

او تخفيض او الصرف من الوديعه ال بعد موافقه الجمعيه العموميه العاديه كما هو متبع
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2443 - حاتم عمر محمد علي رفاعي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111648   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  استقاله - 

والغاء توقيعاته من البنوك وجميع الجهات المصرفيه

2347 -  احمد عباس احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    107568   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-17 

برقم ايداع   25059 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفرد 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 البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض مما ذكر .

2348 - محمد حسنى عباس حسنى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    107634   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25369 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  

2349 - عباس حسني عباس حسني محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107634   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25369 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدراة 

لدورة الجديدة مدتها ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى, كما قررت بقاء صلحيات المجلس 

كما هى فى السابق دون تغيير .

2350 - امينة احمد افندى صبرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107634   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25369 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  

2351 - يوسف احمد يوسف منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107634   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25369 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  

2352 - ريهام مهيب السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن صندوق مصر 

للتمويل والستثمار

2353 - محى الدين عبد المنعم فياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن شركه مصر 

لتأمينات الحياة

2354 - شريف حسن سعيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن الشركه القابضه 

للدويه والكيماويات والمستلزمات الطبيه

2355 - احمد شوقى فريد السيد الحنك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  غير تنفيذي من ذوي الخبره 

---- تجديد تعيين مجلس الداره لمده ثلث سنوات قادمه - حق تمثيل الشركه امام القضاء ولرئيس مجلس الداره 

فقط بيع الصول العقاريه من خلل الجمعيه العامه للختصاص
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2356 - احمد سيد مرسى السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  والرئيس التنفيذي من ذوي 

الخبره ----  اصبحت صلحيات التوقيع عن الشركه على النحو التـــى :  للعضو المنتدب والرئيس التنفيذى 

منفردا  حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك , وتفويض الغير لدى البنوك على أن تكون 

توقيعات البنوك على فئتين من المديرين الذى يحددهم أو يفوضهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذى دون أن يؤثر 

على ذلك على حق التوقيع المنفرد للسيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى.  تفويض السيد الستاذ / أحمد سيد 

مرسى السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى التعامل وتمثيل الشركة ضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع العام الخاص والفراد والشهر العقارى ومكاتب 

التوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره وله حق التوقيع على عقود الشراء والرهن واليجار والمقاولت 

والعمل وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق اليداع والسحب وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة أنواع التعامل مع البنوك والمصارف وله 

حق تفويض او توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات المذكورة والممنوحه له من مجلس الدارة.

2357 - على عبد السلم على اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

للتأمين

2358 - عبد الناصر محمد حسن اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن شركة 

مصر القابضه للتأمين

2359 - محمد  امام  طه جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن شركه مصر للتأمين

2360 - زينب عدنان على العامرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68177   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2013 برقم ايداع   18007 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  

2361 - محمد سمير صالح حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68177   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2013 برقم ايداع   18007 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة مدتها 3 سنوات

2362 - مجدى بكر عبد الله محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107740   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25841 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  تجديد عضوية السادة اعضاء 

مجلس الدارة

2363 - شاكر عبد الرؤوف عامر عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107895   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2017 برقم ايداع   26321 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  التجديد لمجلس 

الدارة الحالى بنفس التشكيل السابق

2364 - سعيد ربيع ابراهيم موسى  مدير   المقيد برقم قيد    107917   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-26 

برقم ايداع   26398 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين أو متفردين هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين أو من فردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ر  لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والنفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توکيل او تفويض الخير في كل أو بعض ما ذكر
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مصطفى سعيد ربيع ابراهيم موسى  مدير   المقيد برقم قيد    107917   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-26 

برقم ايداع   26398 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  

2366 - محمد عزوز سيد زناتى  مدير   المقيد برقم قيد    76107   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2014 برقم 

ايداع   20703 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما )

مجتمعين أو منفردين ( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهما)مجتمعين أو منفردين ( حق ادارة النشاط 

فقط ولهما كافة الصلحيات فى التعامل مع الغير باسم الشركة فيما يتعلق بادارة نشاط الشركة فقط ولهما فى سبيل  

ذلك اتخاذ كافة القرارات لصالح العمل . وللسيد / ابراهيم محمد ابراهيم عبد الجواد  )منفردا(  حق الدارة والتوقيع 

وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله) منفردا ( حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات  وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكذلك حق كفالة الغير وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله حق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها  وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية و الراضى والسيارات  باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القروض 

والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك له الحق فى توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

2367 - اشرف كمال جبره يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108418   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2017 برقم ايداع   28077 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن : اشرف كمال جبره يوسف وله منفردا الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك يكون له حق القتراض من كافة البنوك وشركات 

ومؤسسات التمويل والصندوق الجتماعي وحق التوقيع علي عقود القتراض وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح 

النفس والغير وله الحق  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل وكذلك  له حق توكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض مما ذكرعدا 

الشركاء الموصيين وللشركة حق كفالة الغير - وتعيين السيد / حسن سعد حسن حسنين مديرا مسؤل ) من غير 

الشركاء(عن الشركة براتب شهري و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام وزارة 

التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة و مدرياتها ومكاتبها

2368 - حازم حسين طه فريد عبد العظيم فريد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90371   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2016 برقم ايداع   3618 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2017  بــ :  
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2375 - محمد عبد المجيد محمد علي العسال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108765   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  الموافقه على تحديد 

اختصاصات ومسئوليات السيد / محمد عبد المجيد محمد على العسال ) عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب (  

لتكون على النحو التالى :  حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل 

التجارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره وهيئة الرقابة الماليه والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية ولجان الطعن الضريبى والحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم .  وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها . وله حق توكيل وتفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر.

2376 - احمد محمود عبدالحفيظ بلل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108825   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-08-2017 برقم ايداع   29896 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة  - تمت الموافقه بأجماع الحضورعلي تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

لتصبح كالتي - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

والرهن والقتراض واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء وبيع الصول الثابته والمنقولة 

للشركة  وممتلكاتها بكافة انواعها والعقارية والراضى والسيارات والمنقولت بكافة انواعها والتوقيع على العقود 

بكافة انواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد رواتبهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق كفالة الغير, ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر.

2377 - باسل محمود عبدالحفيظ بلل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    108825   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29896 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  من ذوى الخبرة

2378 - هدى محمود عبدالحفيط بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108825   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29896 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

2379 - امينه محمود حسين مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108825   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29896 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

2432 - خالد خاطر السيد سيد احمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111584   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-2017 برقم ايداع   40692 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  ممثل لشركة تعليم 

لخدمات الدارة ش.م.م Taaleem Management Services - بدلمن السيد/ نادر جان ماري نقول نعمان 

Taaleem Management  نصري توتونجي - عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة تعليم لخدمات الدارة

Services - مع البقاء على سلطات التوقيع كما هي بالسجل التجاري

2433 - عبدالحق محمد طه السود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40897 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  الموافقة والمصاقة على تجديد 

تشكيل مجلس الدارة بنفس التشكيل السابق وتبقى الصلحيات كما هى موجودة بالسجل التجارى ويبقى تشكيل 

مجلس الدارة .

2434 - سامر محمد غسان السباعى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40897 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  

2435 - ريما عدنان الشعار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40897 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  
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2436 - وجيه فهيم رمزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  ممثلعن شركة الحلول 

للستثمارل العقارى / استقاله

2437 - هاني زينهم  محمد  يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  بدل من وجيه فهيم رمزي

2438 - طارق محمد سليمان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  استقاله

2439 - حسام الدين  احمد  عبد الفتاح  السنهوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  بدل من 

طارق محمد سليمان احمد

2440 - ليلى رجب زايد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  - ممثل عن شركة انتيجرتيد 

للستثمار العقارى . بدل من الستاذ / احمد فوزى فتحى احمد / استقاله

2441 - عبدالنبي كامل سعيد مبارك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  بدل من ليلي رجب زايد عمر
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 - 2380

حافظ محمد يسري محمد حافظ بشير  مدير   المقيد برقم قيد    108947   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-22 

برقم ايداع   30444 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2017  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وللسيد 

/ حافظ محمد يسرى محمد حافظ بشير  منفردا فى هذا الصدد لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولة منفردا فقط الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغرضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى التوقيع على كافة العقود ومنها على سبيل المثال عقود 

التوزيع والتوريد والوكالت وله الحق فى التاسيس الشركات بكافة انواعها وتعديلها والتجارج منها وفسخها وله 

الحق فى تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى جميع مأموريتها وذلك فى التقديم والتوقيع بالشهر 

العقارى وتعديل الطلبات والتنازل عنها , وتسليم واستلم الوراق والمستندات من مكاتب الشهر العقارى , وتعديل 

الطلبات والتنازل عنها , وتسليم واستلم الوراق والمستندات من مكاتب الشهر العقارى , وفى القيام بجميع 

العمال التى تتصل بشهر المحررات والعقود وله الحق فى اختيار أوتعيين المستشارين وتوكيل المحامين لتمثيل 

الشركة فى اقامة الدعاوى باسم الشركة وفى الحضور والدفاع عنها سواء كمدعى أو مدعى عليها أمام كافة 

النيابات أو المحاكم على اختلف درجاتها فى جمهورية مصر العربية أوخارجها وله الحق فى اتخاذ واصدار 

القرارات أيا كان نوعها بالنيابة عن الشركة فى أى من الشركات التى تمتلك فيها الشركة حصصا او اسهما 

وحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غيرالعادية ولة حق كفالة الغير واصدار والتصويت نيابة عن 

الشركة على كافة القرارات بما يشمل القرار بحل أوتصفية اية شركة تكون الشركة مالكة لحصص أو اسهم فيها 

وقبض الرباح أو المستحقات وقبض واستلم ناتج التصفية والمستحقات الخاصة بالشركة نيابة عنها والتوقيع على 

كافة العقود أيا نوعها والقرارات والملحق اللزمة لتنفيذ ذلك أمام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

المختصة فى جمهورية مصر العربية أوخارجها ولة الحق فى الحضور وتمثيل الشركة أمام الوزارات والهيئات 

العامة والخاصة والمصالح الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم والجهات الدارية ووزارة الستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وقطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها والتصالح 

أمامها ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومامورياتها والتصالح امامها ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

ومكاتبها ومامورياتها ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتب السجل التجارى والتحاد العام للغرف التجارية والغرف 

التجارية المختصة وله الحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر   ويكون لكل من السيد / حافظ محمد 

يسري محمد حافظ بشير  منفردا فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى التوقيع على عقود وأوامر شراء أوبيع السهم او الحصص 

أو السندات أو الدوات و الوراق المالية الخرى وتحديد وقبض الثمن نيابة عن الشركة والتوقيع على عقود فتح 

الحساب للعملء وعلى كافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة لتلك العقود والمتعلقة بذلك أمام 

الشهر العقارى والحق فى تقديم الضمانات والرهونات والقراض والقتراض والتوقيع على عقود البيع والشراء 

والقتراض والكفالة والرهن بكافة انواعة للنفس والغير  القرض والرهن وفك أوشطب الرهن نيابة عن االشركة 

وعلى كافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحقق اللزمة والمتعلقة بها فى جمهورية مصر العربية أو 

خارجها ولكل منهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2381 - محمد نادر محمد هشام احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    108947   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2017 برقم ايداع   30444 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2017  بــ :  استقالة
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2382 - محمد الدسوقى  محمد حسن بر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  الموافقة علي اعاده تتشكيل 

وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة المذكورين ادناه لمده ثلث سنوات قادمة لتنتهي في 26/ 4/ 2025الموافقة 

بالجماع على تحديد صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح كما يلى: -  تفويض السيد/ محمد الدسوقي محمد حسن 

بر رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير ولرئيس مجلس الدارة الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والحق في القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وامام مصلحة الشهر العقارى وله الحق في قبض الثمن ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بكافة معاملت 

الشركة وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2383 - محمد عزت بسيونى بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

2384 - محمود محمد الدسوقى محمد حسن بر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

2385 - هشام محمد الدسوقى محمد حسن بر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

2386 - أحمد محمود طير  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

2387 - خالد محمود طير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

2388 - محمد العمر حسين فضيلة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقاله

2389 - محمد محمود طير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة - وللسيد/ 

محمد محمود طير رئيس مجلس الدارة والسيد/ احمد محمود طير نائب رئيس مجلس الدارة  والسيد / خالد 

محمود طير  عضو مجلس إدارة  وللسيد / محمد علي محمد دباغ  عضو مجلس إدارة  مجتمعين او منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

وحق الرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل ولهم حق توكيل 

أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2390 - محمد على محمد دباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

2391 - محمد احمد دباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109183   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31595 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقاله
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2392 - عمر  جلل  حسن محمد هريدى  مصفى   المقيد برقم قيد    109705   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31680 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  يلتزم المصفى بإتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة قانونا  لتصفية الشركة وإستيفاء ما على الشركة من إلتزامات وهى :  ) وفاء ما على الشركة 

من ديون / بيع ما على الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلنى أو بأى طريقة أخرى / تمثيل الشركة أمام القضاء 

وقبول الصلح والتحكيم ( .  والنشر بجريدتين يوميتين وفقا  لحكام القانون وتقديم حساب نهائى للتصفية طبقا  

للصول المرعية فى إعداد القوائم المالية .

2393 - هادى  احمد رامى الجاتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  وعضو منتدب

2394 - احمد رامي نجيب  الجاتي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة و للعضو المنتدب  مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن 

باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر 

.

2395 - ميادة توفيق بابا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  

2396 - نجيب احمد رامى الجاتى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  وعضو مجلس الدارة

2397 - منه ا احمد محمود سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    109354   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-06 

برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  

2398 - محمود احمد محمود حسن سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    109354   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  مثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللسيد / محمود احمد 

محمود حسن سلطان وللسيدة / منه ا محمود حسن سلطان )مجتمعين او منفردين( الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد / محمود احمد محمود حسن 

سلطان والسيد /محمد السيد عبدالحميد الكشكي  )مجتمعين( تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكوميه وعلي الخص هيئة الدواء المصرية فيما يخص المستحضرات الدوائيه وتسجيل ملفات المستحضرات 

الدوائيه ومستحضرات  التجميل والمكملت الغذائية

2399 - محمد السيد عبد الحميد الكشكي  مدير   المقيد برقم قيد    109354   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  
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2400 - وليد احمد قطب احمد النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109365   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32464 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  

2401 - محمد احمد قطب النجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109365   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-09-2017 برقم ايداع   32464 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  التجديد لمجلس 

الدارة لمده اخري مماثلة بذات الصلحيات الممنوحه لهم من قبل

2402 - محمد فارس عبد الباسط عيسي  مدير   المقيد برقم قيد    109401   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2017 برقم ايداع   32644 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2017  بــ :  استقالة

4532 - نبيل فرج سيد ابو العنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15176   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2005 برقم ايداع   8106 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك نبيل فرج سيد  ابو العنين منفردا وله حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وله حق التوقيع على 

عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام 

كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بذلك وله حق كفالة او توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح 

البنوك او الغير فى كل او بعض ماذكر وحق تفويض الغير فى جميع ماسبق فيما عدا الشركاء الموصيين .

4533 - اكرم عاطف سلم بكر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159364   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   50004 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

4534 - محمد احمد عبدالخالق احمد عطا ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159364   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   50004 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

4549 - مصطفى كامل محمد محمد حسن احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    135431   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-05-2019 برقم ايداع   21777 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

2403 - محمود عبد الرحيم محمد القناوي  مدير   المقيد برقم قيد    109401   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2017 برقم ايداع   32644 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود 

الشراء لصول الشركة سواء العقارية أو المنقولة و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و السيارات المملوكة للشركة و 

له منفردا حق تعيين وعزل مستخدمي  و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالعقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.

2404 - أحمد محمد فاضل  حسكور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

بنفس اعضائه وصلحياته وفقا لخر تعديل لمدة 3 سنوات اعتبارا من 17 / 8 / 2022 حتى 16 / 8 / 2025

2405 - عبد الهادي شاكر مسموم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109663   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2017 برقم ايداع   33970 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2017  بــ :  1- استقالة السيد/ أحمد عبد 

الهادي محمد خير كمدير مسئول للشركة وانتهاء خدمته بالشركة 2- تعين السيد / رابح عبد الفتاح العبد كمدير 

مسئول بالشركة له كافة صلحيات رئيس مجلس الدارة في التوقيع باسم الشركة سواء أمام جميع الجهات الرسمية 

والغير رسمية والتعامل مع البنوك والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الدارة أمام البنوك  وكافة صلحيات رئيس 

مجلس الدارة أمام جميع الجهات الرسمية والغير رسمية
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2406 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81420   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-03-2015 برقم ايداع   8912 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  تحديد سلطات 

وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالى - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . يكون 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها 

أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل 

بدون حد أقصى, بما في ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها؛ والحصول على القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, 

وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ 

زيادة رأس المال, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم . كما يكون لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار 

والمنقول والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر 

الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم . ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر 

الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم

4713 - جابر دسوقى مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    276477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1993 برقم ايداع   3793 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  ممثل للشركة القابضة لكهرباء 

مصر مع بقاء الصلحيات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة السابق لرئيس مجلس الدارة الحالى مع تجديد مدة 

المجلس

4714 - محيي الدين مصطفى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    276477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1993 برقم ايداع   3793 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  مثل عن شركة ماجنا للهندسة 

والنشاءات

4715 - محمود عبدالباسط ابراهيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166768   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24288 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

4716 - اسماعيل احمد حيدر عبد الكريم محمد عزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    192006   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2022 برقم ايداع   53641 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  
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2407 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81359   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-2015 برقم ايداع   8589 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  تحديد سلطات 

وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالى -يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.-  يكون 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  أوسع السلطات لدارة الشركة والحق في تمثيلها والتوقيع نيابة عنها 

أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية. كما يكون له الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل 

بدون حد أقصى, بما في ذلك فتح وغلق الحسابات البنكية, والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها؛ والحصول على القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل, 

وفتح العتمادات المستندية, وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود القرض والرهن والتمويل, والفراج عن مبالغ 

زيادة رأس المال, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم . كما يكون لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود إيجار وبيع وشراء والنتفاع بالعقار 

والمنقول والسيارات, وكذلك الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتوقيع على عقود العمل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر 

الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم, ويكون له الحق في تفويض أو توكيل الغير في 

كل أو بعض ما تقدم.  ويكون للسيد/ عمرو محمد نبيل أحمد عطية البرديني الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر 

الجمركية وتسليم واستلم الطلبات والمستندات وسداد كافة الرسوم .

2408 - مختار محمد عابد خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28602   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   23927 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى مماثلة

2409 - محمود مصطفى كامل بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110193   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2017 برقم ايداع   36079 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  

2410 - مصطفى كامل السعيد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110193   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2017 برقم ايداع   36079 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  تجديد مجلس الدارة ثلث 

سنوات- وتعديل حق التوقيع ليصبح الموافقة على منح حق التوقيع نيابة عن الشركة لكل من السيد /مصطفى كامل 

السعيد بدر رئيس مجلس الدارة والسيد / عبد الرحمن مصطفى كامل بدر عضو  مجلس الدارة والسيد /  محمود 

مصطفى كامل عضو مجلس الدارة مجتمعين  او منفردين فى التوقيع على عقود الشراء أوالقرض و الرهن 

والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وفتح كافة أنواع الحسابات البنكية وغلقها وصرف الشيكات 

وكذلك التوقيع على عقود بيع سيارات الشركة أمام الشهر العقارى و توقيع نيابه عن الشركه أمام الشهر العقارى 

والمصالح الحكومية والقضاء وإنهاء كافة إجراءات الترخيص أمام المرور المختص كما يجوز لهما تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما اسند اليهما وكل ذلك بإسم الشركة ومصلحتها.

2411 - اماني حسن عبد الوهاب محمد عثمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    110361   

وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2017 برقم ايداع   36742 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2017  بــ :  

2412 - محمود هشام مهدي عبدالوهاب  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    110361   

وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2017 برقم ايداع   36742 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2017  بــ :  

2413 - هبه محمد حسن احمد الشاعر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    110361   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-10-2017 برقم ايداع   36742 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2017  بــ :  استقاله

2786 - رومانى عبد ا جاب ا مسعد  مصفى   المقيد برقم قيد    126861   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2018 برقم ايداع   45671 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2018  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد/ رومانى عبدا جاب ا مصفيا للشركه وذلك بدون أتعاب ويقوم المصفى بجميع أعمال التصفيه 

وعلى وجه الخصوص   وفاء ما على الشركه من ديون   بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأى 

طريقة اخى   تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
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2787 - هشام احمد احمد سرحان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    60280   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2012 برقم ايداع   17807 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2018  بــ :  

2788 - يوسف يس عبد العزيز محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60280   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2012 برقم ايداع   17807 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2018  بــ :  منتدب للتخطيط والمتابعه - 

تنفيذى - استقالة

2789 - امانى ثروت على عبد الرحيم القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    127165   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2018 برقم ايداع   46918 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  ) استقالة ( .

2414 - هشام مهدى عبدالوهاب الحصرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110361   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-10-2017 برقم ايداع   36742 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2017  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الداره الشركه امـام القضاء وكذلك لرئيس مجلس الداره الحق في التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وله الحق في ان يعين عده مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخول له ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردا  - كما له الحق في التعامل بأسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فــتح وغـلـق الحسابات واصـدار خطـابات  

وشهـادات الضمان  وكـافـه صـور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولرئيس مجلس الداره منفردا الحق في التوقيع بالسحب والفراج عن 

راس المال المودع بالبنك والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتـوقـيع عـــلي الشيــكات 

وكذلك له الحق منفردا في القتراض والرهن وكذلك له الحق منفردا في توكيل وتفويض الغير وأيضا في الغائها 

في كل او بعض ما ذكر

2415 - محمد مصطفي زكي ندا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-2016 برقم ايداع   32343 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  تجديد مدة عضوية 

السادة أعضاء مجلس الدارة لمدة أخرى مماثلة

 - 2416

اسامه على السيد خليل خضر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-2016 برقم ايداع   32343 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  للتشغيل والخدمات

2417 - عاصم عبد الرحمن ابراهيم عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   32343 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  المنتدب للشئون المالية ) 

) CFO

 - 2418

احمد عبدالشافى احمد علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   32343 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  للشئون الفنيه و الصناعيه

2419 - عادل لطفى لبيب ابراهيم سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98069   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2016 برقم ايداع   32343 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  

2420 - ياسر احمد سيف الدين تايب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110562   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37603 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  استقاله
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2421 - عمار وائل كامل الدجانى  مدير   المقيد برقم قيد    110791   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-16 

برقم ايداع   38382 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محدودة - يمثل 

المديرالشركة فى علقتها مع الغير وله انفراد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرمنفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي شيكات واستصدار شهادات وخطابات ضمان وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2422 - محمد حمدى السيد معوض الديب  مدير   المقيد برقم قيد    110958   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39199 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  استقالة

2423 - محمد صبحى موسى موسى دره  مدير   المقيد برقم قيد    110958   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39199 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  

2424 - عصام حسين عبد الرحمن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    110958   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39199 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهما 

لمدة غير محددة.- مع بقاء كافه  الختصاصات والصلحيات الوارده بعقد التاسيس والسجل التجاري

2425 - محمد مصطفى محمد على يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    110958   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39199 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  استقالة

2426 - هشام حسين السيد على  مصفى   المقيد برقم قيد    111014   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-22 

برقم ايداع   39406 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية     تعيين السيد / 

هشام حسين السيد علي مصفى للشركه ولسيادية في هذا الخصوص )وفاء ما على الشركة من ديون ان وجدت , 

بيع مال الشركة منقول اوعقارا بالمزاد العلني أو باى طريقة أخرى تتناسب ووضع الشركة ,  تمثيل الشركة إمام 

القضاء وقبول الصلح والتحكيم والتعامل مع كافه البنوك و المصارف من السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات  

وكافه الصور التعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير بكل او بعض ما ذكر . علي ان تكون مده 

التصفيه لمده عامين قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالمصفي بالسجل التجارى .

2427 - احمد عبدالجليل محمد خليل عبيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111035   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39436 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  يكون اختصاص السيد / احمد 

عبد الجليل محمد خليل عبيد رئيس مجلس ادارة للشركة : ادارة الشركة وتمثيلها أمام الغير وفى البلد وفى الخارج 

وابرام كافة العقود اللزمة للتشغيل وكذلك التوقيع عن الشركة فى جميع المعاملت البنكية وقبض وصرف 

واعطاء الشيكات وفتح الحسابات البنكية وشراء الصول الثابتة والمنقولة لحساب الشركة وكذا الحصول على 

القروض والتسهيلت البنكية لجميع أنواعها وفتح العتمادات وخطابات الضمان وتسليمها وتقديم الضمانات بجميع 

أنواعها والتوقيع على ما توصل اليه واستلم ونسليم في كل ما يخص ذلك وله كافة الصلحيات مع التعامل مع 

كافة البنوك الحكومية والستثمارية التي تتعامل معها الشركة وذلك في اليداع والسحب وتسوية الحسابات معها 

وابرام وتنفيذ عقود القرض والرهن والتوقيع علي عقود تأسيس وتعديل واندماج الشركات أمام الشهر العقاري 

والتوقيع علي أوامر البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمة لتداول الوراق المالية أمام البورصة وشركات 

السمسرة في الوراق المالية ) وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ماجاء من صلحيات ( 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا  حق التصالح في القضايا بجميع انواعها في البلد وفي الخارج

2428 - محمد على عايش ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    111246   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39994 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  استقالة

2429 - رالف برجر  مدير عام   المقيد برقم قيد    111246   وتم ايداعه بتاريخ    24-10-2017 برقم ايداع   

39994 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  

2430 -  بيتر فيشر  مدير عام   المقيد برقم قيد    111246   وتم ايداعه بتاريخ    24-10-2017 برقم ايداع   

39994 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  
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2431 - محمد صلح عبدالمنعم يوسف  مدير عام   المقيد برقم قيد    111246   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39994 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهما – منفردين أو مجتمعين – في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

وتفويض الغير في ذلك, فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة. 

ويختص السيد / محمد صلح عبد المنعم يوسف – مصري الجنسية – منفردا  بمسائل الستيراد والتصدير 

والوكالت التجارية, وله في ذلك أوسع السلطات وما يرتبط بها من معاملت بنكية والتوقيع بالنيابة عن الشركة 

وتمثيلها لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. ول يحق لي من المديرين – سواء منفردين أو مجتمعين 

القيام بأي من التصرفات التالية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة للشركة: 1 - منح مكافآت 

سنوية أو خاصة للموظفين تتعدى تلك المعتمدة من الجمعية العامة وفى ضوء القوانين واللوائح واجبة التطبيق. 2- 

بدء أو وقف العمل بأي من خطوط العمال أو النتاج أو المنتجات, وكذلك أي تمديد أو تخفيض في أنشطة 

العمال, حتى ولو ارتبط ذلك بخط فردى من العمال أو النتاج أو المنتجات. 3- بيع أو ترك إيجار المنشآت أو 

أي جزء منها. 4- بدء في إيجار المنشآت أو جزء منها. 5- الستحواذ أو البيع لملكية عقارية أو الحقوق المشابهة 

للملكية العقارية, إنشاء حقوق عينية تبعية أو الحقوق المشابهة لها مقابل مسئوليات. 6- الستحواذ أو البيع وكذلك 

الستخدام أو الستغلل لطرائق التصنيع وحقوق العلمة التجارية وبراءات الختراع والتراخيص في كل حالة كليا  

أو جزئيا . 7- منح أو إلغاء حقوق صلحية التوقيع العامة أو الخاصة بما يشمل التوقيع لدى البنوك. 8- أخذ أو منح 

قروض أو تسهيلت ائتمانية وكذلك التعهد بكفالت وأشكال المسئولية المختلفة والمسئوليات المالية.9- قبول 

المسئوليات التي تجاوز 50000 يورو )خمسين ألف يورو( في السنة المالية الجارية )بما يجاوز نطاق العمال 

العادي ما لم يتم إقرار ذلك بالموازنة(. 10- إنهاء وفصل المخولين صلحية التوقيع عن الشركة, وكذلك تعيين 

وإنهاء وفصل المديرين العموم في الشركات التابعة . 11- إبرام وتعديل الصفقات القانونية بين الشركة والمديرين 

العموم . 12- منح حق المشاركة في الدخل والتزامات التقاعد . 13- إصدار قواعد السياسة الداخلية للشركات 

التابعة . 14- التفاقيات والتركيبات )تشمل التفاقيات المتعلقة بإنشاء تحالفات للدخول في مناقصات( مع 

مشروعات أخرى ويشمل ذلك الشركات الشقيقة والتابعة بأي شكل سواء بالتضامن في حماية أو تخطيط أو تسبيب 

تعارض بمصالح العمال, وذلك فيما عدا التفاقيات والترتيبات التي تؤثر في العرف الجاري في إدارة العمال 

من يوم إلى آخر بين الشركات . 15- إبرام وإنهاء عقود العمل الجماعي وعقود الخدمات الموقعة مع منصف 

تنفيذي تجارى أو فني رفيع أو مديري الدارات أو مديري المبيعات أو مديري الفروع. 16- قبول وإصدار 

وتصديق سندات إذنيه للقدر الذي يجاوز نطاق العمال العادي . 17- البدء في إجراءات قانونية النسحاب من 

إجراءات قانونية أو إبرام تسويات في نطاق الجراءات القانونية المستقلة تكون على قدر اقتصادي ذو أهمية.

2444 - عمرو احمد فاروق احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    111857   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41435 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماإحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .و لى اثنان مجتمعين من المديرون الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات  والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2445 - احمد حسن عبد اللطيف حسن خضر  مدير   المقيد برقم قيد    111857   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41435 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  

2446 - محمد احمد فاروق احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    111857   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41435 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  

2447 - سامح احمد فاروق احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    111857   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41435 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  
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2448 - عبد الحكيم عبد السلم سليم سليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    112085   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2017 برقم ايداع   42064 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2017  بــ :  خروج

2449 - نجلء حمودة اسماعيل الجارحي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    112085   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2017 برقم ايداع   42064 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2017  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح على النحو التالى :- يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنة / 

نجلء حموده اسماعيل الجارحي ولها منفردة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والمباني والسيارات 

واللت والمعدات ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر 

.

2450 - عبد السلم ادهم الشامي  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-06 

برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2451 - اسامه عبد السلم الشامى  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-06 

برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2452 - امين عبد السلم الشامى  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-06 

برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2453 - عبد الرحمن عبد السلم الشامى  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2017 برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2454 - ماجد عصام الدين عبد ا امين  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2017 برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2455 - اياد الشامى IIAD ALSHAMI  مدير   المقيد برقم قيد    112302   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2017 برقم ايداع   42723 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  - ويباشر المديريين وظائفهم 

لمدة غير محددة .

2456 - نجيب محمد منير الخطيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27067   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2007 برقم ايداع   18434 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2017  بــ :  الغاء كافة التفويضات الممنوحة 

للسيد المهندس / سمير سعد الدين بية اعتبارا من تاريخة مع مراعاه سلطات التوقيع

2457 - خالد سرى محمود حسين صيام  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    112541   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى

2458 - مدحت مصطفى كمال المدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112541   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن بنك 

الستثمار القومي

2459 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    112541   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى

2460 - محمد كمال احمد السيد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112541   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

أن آي كابيتال القابضة
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2461 - اشرف محمد محمد عزت نجم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112541   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى - تعديل وتحديد 

صلحيات التوقيع للشركة لتصبح على النحو التالي:  الموافقة على منح كل من السيد/ اشرف محمد محمد عزت 

نجم - رئيس مجلس الدارة والسيد/ إيهاب مصطفى السيد أحمد أبو العل – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع  للشركة )منفردين( السلطات والصلحيات التالية:  1.

تمثيل  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  2.

الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وأمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة 

وكافة المصالح والدارات والهيئات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية لستصدار كافة التراخيص اللزمة 

للشركة لممارسة نشاطها والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الشهر 

القيام بأعمال الدارة اليومية للشركة  العقاري والتوثيق وتحرير محاضر الشرطة باسم وبالنيابة عن الشركة.  3.

وأنشطتها ويشمل ذلك دون تحديد توقيع عقود الخدمات والصيانة مع الشخاص الطبيعية والعتبارية مثل المياه 

والكهرباء والغاز وإدارات المرور وعقود النقل وعقود تقديم الخدمات بكافة أنواعها بدون حد أقصى.  4.

حق إبرام والتوقيع على  استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة الشركة وضمن أغراضها.   5.

كافة عقود الشراء والبيع لصول الشركة المنقولة - بما في ذلك دون تحديد – السيارات والحاسبات اللية 

والمهمات والمستلزمات بخلف اللت والمعدات الرأسمالية بحد أقصى 500,000 جم للعملية الواحدة, وما فوق 

إبرام والتوقيع على عقود  ذلك يستلزم توقيع مزدوج. ويسري ذلك أيضا على التعامل مع الشهر العقاري.  6.

الشتراك في المناقصات وتقديم جميع الوراق والمستندات الخاصة بها.  8. اليجار الخاصة بالشركة.   7.

تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يتعلق بالفراج عن رأس مال الشركة وفتح الحسابات المصرفية وإغلقها.   9.

إبرام والتوقيع على وثائق التأمين نيابة عن الشركة ودفع اقساط التأمين فيما يتعلق بمعاملت الشركة 

تعيين وانهاء تعاقد كافة العاملين بالشركة فيما عدا المناصب التي يتم تعيينها مباشرة بواسطة  وأنشطتها.  10.

مجلس الدارة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وبدلتهم ومكافآتهم وفقا للئحة شئون العاملين واللوائح المعتمدة.   11.

إصدار التوكيلت بالنيابة عن الشركة للغير في حدود السلطات الممنوحة.  وله في ذلك تفويض الغير في كل 

أو بعض مما ذكر  أما بالنسبة للمعاملت المالية والبنكية يتم منح الصلحيات للسادة التالي أسمائهم:  فيما يتعلق 

بالمعاملت البنكية في حدود مبلغ ل يجاوز 2,500,000)اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري( – يستلزم 

نفاذ المعاملت توقيع شخص من المجموعة )أ( مع توقيع شخص من المجموعة )ب( مجتمعين, على أن تكون 

المجموعتان كالتالي:  مجموعة أ:   السيد/ اشرف محمد محمد عزت نجم  السيد/ إيهاب مصطفى السيد أحمد أبو 

العل.  مجموعة ب:  السيد/ خالد فاروق كمال علي صدقي.  السيد/ هشام عبد العليم صالح عبد العاطى.  وذلك 

فيما يتعلق بالتوقيع لدى البنوك والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف 

المبالغ المالية والشيكات وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية وخطابات العتماد 

وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة الصفقات والتصرفات باسم ولحساب الشركة وتفويض الغير 

في كل أو بعض مما سبق.  وفيما يتعلق بالمعاملت البنكية التي تتجاوز قيمتها مبلغ 2,500,000)اثنين مليون و 

خمسمائة ألف جنيه مصري( للمعاملة الواحدة وبدون حد أقصي, يستلزم نفاذ المعاملت توقيع شخص من 

المجموعة )أ( مع اشخاص من المجموعة )ب( مجتمعين, وذلك فيما يتعلق بالتوقيع لدى البنوك والتوقيع على 

الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية والشيكات وإصدار الضمانات 

المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة الصفقات والتصرفات باسم 

ولحساب الشركة ويحق للشخاص المشار إليهم وفي حدود الصلحيات الممنوحة لهم ما عدا القروض والتسهيلت 

الئتمانية يجب اخذ موافقة مجلس الدارة عليها .  وللسيد/ إيهاب مصطفى السيد أحمد أبو العل – الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب للشركة  و ا لسيد / هشام عبد العليم صالح عبد العاطي رئيس القطاع المالي والداري  بالتوقيع 

مجتمعين او منفردين على خطابات فتح حسابات العاملين بالشركة وخطابات مفردات المرتب و ختم جوابات 

مفردات المرتب بالشركة بختم صحة توقيع وخطابات تحويل المرتبات الشهرية للعاملين بالشركة من البنوك 

المتعامل معها وسدادها من حساب الشركة البنكي او تحويلها من حساب الشركة البنكي لتغطية المرتبات والمكافأت 

بدون حد اقصى , ولهم في ذلك كافة الصلحيات لى اجراء يطلبه البنك يتعلق بمرتبات العاملين بالشركة من سداد 

او تحويل اليكتروني طبقا لنظم البنك او طلبات تحويل مبالغ بين حسابات الشركة في كافة البنوك المتعامل معها 

لتغطية سدادات المرتبات والمكافأت بدون حد اقصى او خطابات تحويل الراتب للموظفين لتسهيل كافة المعاملت 

البنكية للموظفين العاملين بالشركة مع البنك.  ومنح صلحيات تفويض السيد/ إيهاب مصطفى السيد أحمد – 
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الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة منفردا في التوقيع نيابة عن الشركة في حق القتراض والرهن من 

البنوك المصرية للحصول على تسهيلت ائتمانية خاصة بشركة ان آي للستشارات وهيكلة المشروعات في حدود 

مبلغ 100 مليون جنيه مصري )فقط مائة مليون جنيها مصريا(

2462 - ايهاب مصطفي السيد احمد ابو العل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    112541   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  والرئيس التنفيذى - ممثل عن 

بنك الستثمار القومي تنفيذى

2463 - طارق عبد الخالق عبد الحميد مرزوق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    112541   

وتم ايداعه بتاريخ    12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير 

تنفيذى

2464 - خالد محمد ابراهيم محمد نوفل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    112541   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-11-2017 برقم ايداع   43544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  غير تنفيذى

2465 - محمود محمد على ابراهيم اغا اغا  مدير   المقيد برقم قيد    112815   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  

2545 - رفيق عادل زاهي فرح  مدير   المقيد برقم قيد    116281   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-29 

برقم ايداع   4487 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  مسئول عن السيراد - استقالة

2546 - تشن لى CHEN LEI  مدير   المقيد برقم قيد    116421   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-31 

برقم ايداع   5057 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  استقالة

2547 - محمد حنفى مراد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    116421   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-31 

برقم ايداع   5057 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  استقالة

2466 - محمد منصور محمد المتولى  مدير   المقيد برقم قيد    112815   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة- يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين حق القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2467 - سمر ابراهيم ابراهيم هلل  مدير   المقيد برقم قيد    112815   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-15 

برقم ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  

2468 - امينه حسني عباس حسني محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113013   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45378 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لدورة 

جديدة مدتها ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - كما قررت بقاء صلحيات المجلس كما هى 

فى السابق دون تغيير

2469 - عباس حسني عباس حسني محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    113013   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45378 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

 - 2470

نهى نبيل محمد عواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113013   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-20 

برقم ايداع   45378 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

2471 - ماجد حامد محمد حامد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    113193   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   46101 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  نظرا  لوفاته
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2472 - سامر فاروق عبد المجيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113317   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   46671 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية - بدل من عقيد / تامر ابراهيم عبد الرحمن النفيلى

2473 - فؤاد فاروق عزيز بخيت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    91398   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-03-2016 برقم ايداع   7523 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  السيد الدكتور/ فؤاد 

فاروق عزيز  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في التوقيع  منفردا على كفالة الغير امام البنوك , وأمام 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك  والرهن والقتراض وله الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن أغراضهاامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس  المال وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكدلك حق التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وله حق تعيين وعزل مستخدمى 

وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الدنيه والتجاريه  وابرام كافة العقود والمشارطات والنفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وله 

حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر

2598 - محمود تيسير محمود سليمان عبدالجواد  مصفى   المقيد برقم قيد    119501   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15486 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  مهام المصفي   يقوم بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفيه وعلي وجهه الخصوص   وفاء ماعليك الشركه من ديون   بيع مال الشركه منقول 

أو عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه معينه أخري مالم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي إجراء البيع بطريقه 

معينه   تمثيل الشركه أمام القضاه وقبول الصلح والتحكيم

2599 - مقبل محمود عبد العال حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119576   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2018 برقم ايداع   15755 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2018  بــ :  يكون للسيد اللواء/ مقبل محمود 

عبدالعال حسن " رئيس مجلس الدارة " والسيد اللواء/ اسامة محمد محمد البهنسى " نائب رئيس مجلس الدارة " 

مجتمعيين أو منفرديين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على عقود تاسيس وتعديل 

الشركات بكافة أنواعها ولهما حق التوقيع و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة 

وحق السحب وإليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الرهن والقتراض والبيع والشراء وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما حق 

توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر مجتمعين او منفردين مع الغاء جميع الصلحيات السابقة الواردة بالسجل  -
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2474 - حسين عبد ا العليلي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  وتكون الصلحيات على النحو 

التالى :   للسيد / حسين عبد ا العليلى – رئيس مجلس الدارة أو السيدة / ياسمين حسين عبد ا العليلى -

الرئيس التنفيذى – حق تمثيل الشركة امام القضاء و لهما الحق فى التنازل والتصالح فى القضايا ولهم حق توكيل 

الغير فى ذلك.   و للسيد / حسين عبد ا العليلى – رئيس مجلس الدارة و السيدة / ياسمين حسين عبد ا 

العليلى , منفردين ( الحق فى ادارة الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية    والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة  لها ومصلحة الجمارك 

والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والشهر العقارى والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأمينات والتوقيع عن الشركة 

وتمثيلها تمثيل كامل امام كل ما سبق وابرام العقود والتوقيع عليها نيابة عن الشركة والرهن والقتراض وباقى 

عقود التسهيلت الئتمانية والتأجير بضمان أصول الشركة وموجوداتها  والتصرف فى جميع اصولها وممتلكاتها 

بما فيها شراء وبيع سيارات الشركة وتمثيل الشركة امام مصلحة المرور واتخاذ كافة الجراءات القانونية بشان 

ذلك ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل ما ذكر أما بخصوص المعاملت البنكية والتعامل مع 

البنوك والتوقيع على الشيكات يكون لرئيس مجلس الدارة الحق فى ذلك او لي أثنين مجتمعين من ثلثة وهم : 

محمد السيد عبد العزيز الشوح وياسمين حسين عبد ا العليلى و مصطفى السيد كامل مجتمعين التعامل مع 

البنوك وفتح الحسابات والتوقيع عليها .

2475 - احمد حاتم ابراهيم الدسوقى احمد العطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2476 - ياسمين حسين عبد ا العليلي  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  والعضو المنتدب

2477 - على ارسين ارتين امرزيان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2478 - محمد السيد عبدالعزيز الشوح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2479 - فهيم مصطفى ماهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291188   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-1995 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2480 - محمد سمير سعيد عباس  مدير   المقيد برقم قيد    113809   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-10 

برقم ايداع   48515 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدوده يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامه , وللسيد / محمد سمير سعيد 

عباس  منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2481 - محمد عبد المنعم محمد جابر  مدير   المقيد برقم قيد    113922   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   48980 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2017  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.

2482 - عبد المنعم محمد جابر  مدير   المقيد برقم قيد    113922   وتم ايداعه بتاريخ    12-12-2017 برقم 

ايداع   48980 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2017  بــ :  

2483 - مصطفى حسين حسن محمد عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    113922   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   48980 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2017  بــ :  استقالة
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2484 - رفيق عادل زاهي فرح  مدير   المقيد برقم قيد    113994   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-13 

برقم ايداع   49234 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  استقالة

2485 - مانويل  فريدر بومان   Mr. Manuel Frederik Baumann  مدير   المقيد برقم قيد    113994   

وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2017 برقم ايداع   49234 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  - ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة, كما يكون لكل من السيد/ أحمد إبراهيم المتولي محمد نصير - مدير الشركة, 

والسيد/ اندريه موريتز بومان André Maurtis Bouwman -مدير الشركة, والسيد/ لورانز هنريكاس 

Mr. Manuel   مدير الشركة, و السيد /  مانويل فريدريك بومان  Laurens Henricus Dalmijnدالميجن

Frederik Baumann - مدير الشركة الحق مجتمعين أو منفردين, فيما يلي:1. حق التوقيع على كافة 

المستندات والوراق التي تتطلبها الجهات والهيئات الحكومية في مصر وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة العمال 

تولي العمال اليومية والدارة اليومية للشركة, وان يقوموا بكافة  والجراءات التي تتطلبها اعمال الشركة. 2.

تنفيذ أي قرار يتخذ بواسطة الجمعية العامة  الشياء المعهود بها إليهم من جانب الجمعيه العامة العادية للشركة. 3.

للشركة, و اتخاذ كافة قرارات الدارة بما يتفق و سياسات الشركة و القواعد و الجراءات المعمول بها 4. تعيين 

موظفي الشركة, تحديد رواتبهم, وبوجه عام, القيام بكل شيء يتطلبه التشغيل اليومي للشركة. 5. ممارسة السلطة 

التدريجية للدارة على موظفي الشركة و التصال والتنسيق مع مراقبي حسابات الشركة المستقلين والمستشارين 

الخارجين الذين يقومون بإبداء الرأي للشركة في اية مسألة محاسبية, مالية, قانونية,ضريبية, تأمينية او فنية. 6. 

تولي أعمال الدارة المالية للشركة بمختلف أنواعها, وخاصة متابعة الكشوف المالية والمراكز المحاسبية للشركة 

واستخراج منها كافة الموضوعات التي تتطلبها التقارير اللزمة للشركة, فيما عدا القيام بأية معاملت مالية بكافة 

أنواعها. 7. يحق لي اثنين مجتمعين من السادة المديرين او السيدة/ بينوش ياجوبي Behnosh Yaghobi )من 

Annemarie  غير المديرين(, سويدية الجنسية, جواز سفر رقم 35499440, و السيدة/ آن ماري كليرين

Cleeren )من غير المديرين(, هولندية الجنسية, جواز سفر رقم. NMC1F9RHo – , والسيدة / مريم 

موريس خليل )من غير المديرين(, مصرية الجنسية, تحمل رقم قومي 28707160104564 , مجتمعين أو أي 

من السادة غير المديرين مجتمعا  مع أحد المديرين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في الصلحيات التية:  أـ  

القيام بكافة المعاملت المالية الخاصة بالدارة اليومية للشركة. ب ـ منح إخلءات الطرف والبراءات اللزمة 

والصحيحة لكافة المبالغ المستحقة على الشركة. ت  ـ  المر بسداد كافة الفواتير الخاصة بالشركة وإصدار كافة 

أوامر الدفع بشأنها. ث  ـ المر بسداد كافة الضرائب والمستحقات المالية لصالح الغير, وإصدار كافة أوامر الدفع. 

ج  ـ القيام بكافة التحويلت المالية وتحديد كافة المخصصات المالية وإصدار الوامر للدفع بشأن ذلك.  ح ـ صرف 

أية مبالغ لزمة لنشاط الشركة. للسادة المديرين وغير المديرين المذكورين أعله الحق في تفويض او توكيل الغير 

في كل أو بعض ما ذكر من الصلحيات الممنوحه لهم بالفقرة رقم 7 فقط من المادة رقم 12 من عقد تأسيس 

الشركة . القرارات والصلحيات التي تتطلب موافقة كتابية مسبقة من الشركاء في الشركة: 1. اقتراح أو الدخول 

في أي ترتيب أو مخطط أو وقف أو تسوية أو هيكلة مع دائني الشركة. 2. الدعوة إلى تعيين حارس قضائي على 

جميع أو أي جزء من موجودات الشركة أو تعهداتها؛ 3. شراء أو بيع أو نقل أو إحالة أو تأجير أي أصول عقارية 

أو ممتلكات مملوكة للشركة؛  4. تأسيس الشركة لي فرع أو مكتب تابع لها؛ 5. المشاركة )المباشرة أو غير 

المباشرة( او الستحواذ أو اكتساب أي شكل من أشكال المصلحة في الشركات الخرى , فضل عن التصرف في 

هذه المشاركة أو المصالح المتعلقة بها أو إنهائها؛ 6. التصرف او انهاء كل او الجزء الكبر من اعمال او مشاريع 

او أصول الشركة؛ 7. منح خيارات او مشاركة او تنفيذ أي اعمال على او داخل الشركة او تنفيذ أي نوع من أنواع 

إعادة هيكلة رأسمال الشركة؛  8. دخول الشركة في أي قروض مع طرف آخر بصفتها مقرضة أو مقترضة, فيما 

عدا التسهيلت البنكية القائمة بالفعل 9. تقديم أي ضمان أو سند أو تعويض فيما يتعلق بضمان وحماية مسؤوليات 

أو التزامات أي شخص10. إنشاء أو تعديل أي رهون عقارية أو حجوزات أو رهون أخرى أو أي ضمان آخر 

على أصول الشركة11. إصدار أي حصص في الشركة لي شخص غير الشركاء الحاليين 12. منح أي قروض 

للموظفين والمديرين والشركاء؛  13. القيام بأي نفقات رأسمالية خاصة بالشركة تتجاوز قيمتها واحد مليون جنية 

مصري.

2486 - احمد ابراهيم المتولى محمد نصير  مدير   المقيد برقم قيد    113994   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   49234 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  
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2487 - لورنز هنريكاس دالميجن  Laurens Henricus Dalmijn  مدير   المقيد برقم قيد    113994   

وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2017 برقم ايداع   49234 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  

2488 - محمود فؤاد محمود عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    114012   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-13 

برقم ايداع   49306 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محدده  يمثل 

المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة المدير منفردا  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء  والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في  كل او بعض ما ذكر

2489 - عزت سالم على سالم الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    114056   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   49426 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  

2490 - محمد عزت سالم على  مدير   المقيد برقم قيد    114056   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2017 برقم 

ايداع   49426 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده .  يمثل 

المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردان  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران مجتمعين او منفردان  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن غرضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات 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 واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض .ماذكر

2491 - معتصم سيد دياب عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114290   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50376 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2492 - محمد عبد القادر لعلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50463 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2493 - عمر مصطفى الزمو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50463 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  
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2494 - محمود مصطفى ألزمو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50463 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  تجديد وتعيين مجلس الدارة .  

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين 

أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق القتراض والرهن و 

التوقيع علي عقود القتراض والرهن  للبنك الهلي المصري او البنوك الخرى او الغير و لهم حق حوالة الدين 

وقبول تلك الحوالة للنفس او الغير و الفراج عن رأس المال المودع بالبنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو الجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2495 - مصطفى  محمود الزمو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    114316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50463 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2610 - عدنان بن إبراهيم بن حسن المزروع  مدير   المقيد برقم قيد    119645   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16051 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  تم تعديل رقم جواز السفر من 

W747702 الى رقم M929006

2496 - سعيد بن محسن بنصالح الحارثي  مدير   المقيد برقم قيد    114370   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2017 برقم ايداع   50691 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2017  بــ :  يمثل المديرون السيد / احمد 

محمد صلح الدين احمد محمد والسيد/ سعيد بن محسن بنصالح الحارثي الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير / سعيد بن محسن بن صالح الحارثي منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  وللمديران مجتمعين فقط حق الرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها.
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2497 - احمد محمد صلح الدين أحمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    114370   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2017 برقم ايداع   50691 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2017  بــ :  يمثل المديران السيد / احمد 

محمد صلح الدين احمد محمد والسيد/ سعيد بن محسن بنصالح الحارثي الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران السيد / سعيد بن محسن بن صالح الحارثي و 

السيد / احمد محمد صلح الدين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر. وللمديران مجتمعين فقط حق الرهن وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها.

2498 - وائل محمد محمود عبد الرحمن زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

114424   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   50965 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ 

:  تجديد مده مجلس الدارة الحالى لمده اخرى بنفس السلطات والصلحيات السابقة

2499 - امينه محمد محمود عبد الرحمن زهران  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    114424   

وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   50965 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  

2500 - عاطف عبد الرحمن قطب منصور  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    114424   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   50965 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  

2501 - احمد محمد عباس مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114513   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   51285 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  برج المنار )195( )ب( شارع 

الحرية المنيا الدور السابع عددى شقة رقم )71( مدخل )2(- محافظه المنيا

2502 - مصطفى احمد درويش موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114520   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   51292 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  

2503 - احمد مصطفى فتحى عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114520   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   51292 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  

2504 - محمد محمود عزت محمد صلح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114761   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2017 برقم ايداع   53092 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2017  بــ :  - تفويض وتخويل كل من عز 

الدين محمد محمود عضو مجلس الدارة رقم قومي 29209020104037 وهداية عبدالرحمن صالح سيد عضو 

مجلس الدارة  رقم قومي 28911122100985  مجتمعين او منفردين في التوقيع علي الشيكات والتحويلت 

البنكية .

2505 - فخرية احمد غجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115027   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2017 برقم ايداع   53957 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  

2506 - سامرمحمد شيخ محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115027   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2017 برقم ايداع   53957 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  

2520 - ايمن حسن سليمان موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد دهب 

للتنمية السياحية

2521 - اكرم احمد كمال مصطفي منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد 

دهب للتنمية السياحية

2522 - ريهام مهيب السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن صندوق مصر للتمويل 

والستثمار
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2523 - مجدي عوض عيسي ابو حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة القصر 

للمراسى السياحية

2524 - محمد طارق شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن ميد بنك

2507 - مصطفى احمد جليلتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115027   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2017 برقم ايداع   53957 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدرة لمدة 

اخرى- وافق مجلس إدارة الشركة بالجماع على منح السيد /مصطفى احمد جليلتى رئيس مجلس الدارة  والسيد 

/ ماهر احمد جليلتى عضو مجلس ادارة من ذو الخبرة ) مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والفراج عن راس مال الشركة بالبنوك والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وإتمام إجراءات نقل الملكية والتصرف للعقارات والمنقولت والسيارات 

وتوثيقها بالشهر العقاري وعلي أن يكون ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض 

مما سبق ولهما أيضا حق تمثيل الشركة أمام الغير بصفة عامة والتوقيع علي عقود التعديل للشركات المشترك فيها 

وعقود الندماج وتعديل الشكل القانوني لها وذلك أمام الغير ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .

2508 - الستاذ ماهر احمد  جليلتي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    115027   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-2017 برقم ايداع   53957 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  

2509 - محمد  محمد عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8823   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2002 برقم 

ايداع   3535 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  

2510 - محمد  محمد عباس  مدير   المقيد برقم قيد    8823   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2002 برقم ايداع   

3535 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  يمثل المدير او المديرين وظائفهما لمده غير محدده  . و يمثل 

المديرون وهم السيد / محمد محمد عباس والسيد / خالد محمد عباس والسيد / عز الدين محمد عباس مجتمعين او 

منفردين الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد  اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرون مجتمعين او منفردين 

الحق بالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الحهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وكفاله الغير والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مراتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه الستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات الي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2511 - اسعد محمد حزورى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115143   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   461 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 3 

سنوات

2512 - سعيد عبد الهادى سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115224   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   785 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2018  بــ :  وافقت الجمعيه العامه العاديه علي 

تجديد مده عمل مجلس الداره لمده 3 سنوات بنفس طريقه تشكيله وصلحياته

2513 - احمد ايمن ابراهيم عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    319121   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1998 برقم ايداع   23120 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2018  بــ :  
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2514 - حاتم حسين محمد حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115496   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1703 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  لكل من الستاذ/محمد محمد 

السيد الشرقاوى والستاذ/عماد مصطفى عبد الهادى مصطفى والستاذ/حاتم حسين محمد حسنى عارف منفردين 

الحق فى السحب من حسابات الشركة لدى البنوك فى حدود 25000 ) خمسة وعشرون جنيه (  للمرة الواحدة بحد 

اقصى مرتين فى الشهر لكل منهم .

2515 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    115805   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   2947 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  تجديد مدة 

المجلس لدورة اخرى جديدة مع بقاء كافة الصلحيـات والختصاصات السابـق منحهـا للعضاء والعاملين بالشركة 

كما هـى دون أى تغيير   كذلك الموافقة على الترخيص مقدما  للمؤسسين وأعضاء مجلس الدارة بإبرام عقود 

معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسـبة لكل عقد على حدى .

2516 - البان تيرى تيبودى مينوفيل Alban Thierry Thibaut De Menoville  مدير   المقيد برقم قيد    

115808   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   2977 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  

و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.

2517 - سمير كامل متقريوس غبر  مدير   المقيد برقم قيد    115808   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   2977 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  

2518 - لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد 

السياحة

2519 - ضياء عبد الوهاب على تركى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115845   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  ممثل عن شركة رواد دهب 

للتنمية السياحية

2530 - محمود عاطف السيد محاريق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  النظر في تحديد صلحيات و 

اختصاصات رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة . تمت الموافقة بالجماع على ما يلي - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة السيد / محمود عاطف السيد محاريق والسيد نائب رئيس 

مجلس الدارة السيد / عبدالهادي عبدالمرضي عبدالعاطي اسماعيل , مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات  الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن ولمصلحتها وكذلك لهما حق التوقيع بالفراج وسحب رأس المال الشركة المودع 

بالبنك وكذلك لهما حق التوقيع عقود والشراء للصول والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح 

الشركة والتوقيع على العقود أمام الشهر العقاري ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض المبالغ وتوقيع وتحويل كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما أن لهما الحق في توكيل الغير في ذلك 

كله أو بعضه .

2531 - ماهر صادق محمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  استقالة

2532 - عبدالهادى عبدالمرضى عبدالعاطى اسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115934   

وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2018 برقم ايداع   3303 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

2533 - عبدا يعقوب يوسف بوهاشم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

2534 - مجدي انيس سامي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  
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2535 - وليد محمد علي عبدا محمد علي كلداري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

2536 - عيسى كلدارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  استقاله

2537 - حسن يوسف على حجى الباكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  استقاله
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2538 - أحمد محمد نور محمد طيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  كما قررت الجمعية العامة العادية 

إلغاء كافة سلطات التوقيع الممنوحة سابقا أمام الغير واستبدالها بالتالي :    يمثل أعضاء مجلس إدارة الشركة في 

علقتها مع الغير, ولي عضوين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين, أوسع السلطات في التعامل باسمها والتوقيع 

عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة ومنها -على سبيل المثال ل الحصر- تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة, وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق شراء وبيع جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق, و توكيل وعزل المحامين وفتح الحسابات البنكية وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   

لي عضوين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين, الحق في التوقيع على عقود القروض والرهن وتقديم الضمانات 

والتصرف في أصول الشركة, ولهم مجتمعين توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   منح السيد/ محمد حمدي 

محمدي بيومي, منفردا , أو السيد/ أحمد صبري طه و السيد/ محمود غازي محمد عثمان مجتمعين , سلطة التوقيع 

نيابة عن الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ومنها -على سبيل المثال 

ل الحصر- وزارة الدفاع والداخلية ومؤسسات القوات المسلحة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للتنمية السياحية ومصلحة الشهر العقاري ووزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتب العمل 

والتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ومصلحة 

وثائق السفر والهجرة والجنسية )إدارة الجوازات( ومصلحة الحوال المدنية وإدارة المرور بجميع أقسامها وأمام 

الشركة المصرية للتصالت وهيئة الكهرباء والغاز ومرفق المياه وإدارة العلمات التجارية ولهم سلطة تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر- فيما يتعلق بمنح سلطات التوقيع أمام البنوك نيابة عن الشركة أقرت الجمعية إلغاء 

كافة سلطات التوقيع أمام البنوك الممنوحة سابقا  واستبدالها بالتي:  مجموعة أ: توقيع السيد/ عبد ا حمد عبد ا 

أل إبراهيم أل العطية مجتمعا  مع أي من السادة التالي أسمائهم: السيد/ فهد محمد على إبراهيم الصمخ أو السيد/ 

أحمد محمد نور محمد طيب أو السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم السيد وذلك على الحسابات البنكية بالشركة 

أمام البنوك بدون حد أقصى ولهم الحق في السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها.  

مجموعة ب: توقيع أي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم: السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم أو السيد/ 

فهد محمد على إبراهيم الصمخ أو السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب وذلك على الحسابات البنكية بالشركة أمام 

البنوك في حدود مبلغ وقدره )40000000( جم, )أربعون مليون جنيها مصريا( ولهم الحق في السحب واليداع 

منها والتوقيع على الشيكات  والكمبيالت وتظهيرها .   مجموعة ج: توقيع السيد / يوسف أبو بكر عبد الفتاح عبد 

الرزاق المصلح مجتمعا مع أي من السادة التالي أسمائهم: السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم أو السيد/ فهد محمد 

على إبراهيم الصمخ أو السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب, وذلك على الحسابات البنكية بالشركة أمام البنوك في 

حدود مبلغ وقدره )20000000( جم, )عشرون مليون جنيها مصريا( ولهم الحق في السحب واليداع منها 

والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها.   مجموعة هـ: توقيع:   السيد / يوسف أبو بكر عبد الفتاح عبد 

الرزاق المصلح مجتمعا مع أي من الشيخ/ حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا محمد 

الكواري أو السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي.  السيد/ عبد ا يعقوب يوسف بوهاشم أو السيد/ فهد محمد على 

إبراهيم الصمخ أو السيد/ أحمد محمد نور محمد طيب مجتمعا مع أي من الشيخ/ حمد بن طلل عبد العزيز العبد 

ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا محمد الكواري أو السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي.  توقيع أي اثنين مجتمعين من 

السادة التالي أسمائهم الشيخ / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ عبد ا محمد الكواري أو 

السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي.  توقيع أي من الشيخ / حمد بن طلل عبد العزيز العبد ا آل ثاني أو السيد/ 

عبد ا محمد الكواري أو السيد/ محمد حمدي محمدي بيومي مجتمعا مع السيد/ أحمد صبري طه.  وذلك علي 

الحسابات البنكية بالشركة أمام البنوك في حدود مبلغ وقدره )4000000( جم, )أربعة مليين جنيها مصريا( ولهم 

الحق في السحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها- كما قررت الجمعية العامة العادية 

تفويض السيد / إبراهيم فاروق محمود عفيفي في التصديق علي عقود اليجار نيابة عن الشركة أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وتفويضه أمام مأمورية ضرائب الستثمار لتجديد البطاقة الضريبية .

2539 - الستاذ عبدا محمد الكواري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

Page 1198 of 1587 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

2540 - يوسف ابوبكر عبدالفتاح المصلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115965   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3423 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

2541 - نبيل عبد الصمد احمد الدبركى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40505   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2009 برقم ايداع   16492 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  أول :-  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات   . ثانيا :- منح رئيس مجلس الدارة  الدكتور / نبيل عبد الصمد أحمد الدبركي   , 

والستاذ / ايمن على محمد بدر على  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو  المنتدب – حق التوقيع مجتمعين على 

عقود القتراض والرهن للنفس أو للغير ولهم حق توكيل النفس أو الغير  أو البنك الهلي المصري أو الغير في كل 

أو بعض ما ذكر امام الشهر العقاري والتوثيق والجهات الحكومية والغير حكومية  , مع بقاء كافة السلطات  

والختصاصات السابقة الممنوحة لهما والثابتة بالسجل التجاري.

2542 - بلل محمد عبد الرؤف نوفل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116119   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2018 برقم ايداع   3938 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2018  بــ :  

2611 - شهير وفيق وليم ناشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  تعديل الصفة - 

بدلمن الستاذة / داليا حازم جميل - ومنحة كافة الصلحيات الواردة بالسجل التجاري لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب.

2612 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119690   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة

2613 - إبراهيم صفوت حسن لطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة

2614 - محمد احمد شريف محمد شهير ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119690   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة

2615 - شهير وفيق وليم ناشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة
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2543 - مانويل  فريدر بومان   Mr. Manuel Frederik Baumann  مدير   المقيد برقم قيد    116281   

وتم ايداعه بتاريخ    29-01-2018 برقم ايداع   4487 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  - ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة, كما يكون لكل من السيد/ أحمد إبراهيم المتولي محمد نصير - مدير الشركة, 

والسيد/ اندريه موريتز بومان André Maurtis Bouwman -مدير الشركة, والسيد/ لورانز هنريكاس 

Mr. Manuel   مدير الشركة, و السيد /  مانويل فريدريك بومان  Laurens Henricus Dalmijnدالميجن

Frederik Baumann - مدير الشركة الحق مجتمعين أو منفردين, فيما يلي:  1. حق التوقيع على كافة 

المستندات والوراق التي تتطلبها الجهات والهيئات الحكومية في مصر وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة العمال 

والجراءات التي تتطلبها اعمال الشركة. 2. تولي العمال اليومية والدارة اليومية للشركة, وان يقوموا بكافة 

الشياء المعهود بها إليهم من جانب الجمعيه العامة العادية للشركة.3. تنفيذ أي قرار يتخذ بواسطة الجمعية العامة 

للشركة, و اتخاذ كافة قرارات الدارة بما يتفق و سياسات الشركة و القواعد و الجراءات المعمول بها. 4. تعيين 

موظفي الشركة, تحديد رواتبهم, وبوجه عام, القيام بكل شيء يتطلبه التشغيل اليومي للشركة.5. ممارسة السلطة 

التدريجية للدارة على موظفي الشركة و التصال والتنسيق مع مراقبي حسابات الشركة المستقلين والمستشارين 

الخارجين الذين يقومون بإبداء الرأي للشركة في اية مسألة محاسبية, مالية, قانونية,ضريبية, تأمينية او فنية.6. 

تولي أعمال الدارة المالية للشركة بمختلف أنواعها, وخاصة متابعة الكشوف المالية والمراكز المحاسبية للشركة 

واستخراج منها كافة الموضوعات التي تتطلبها التقارير اللزمة للشركة, فيما عدا القيام بأية معاملت مالية بكافة 

أنواعها. 7. يحق لي اثنين مجتمعين من السادة المديرين او السيدة/ بينوش ياجوبي Behnosh Yaghobi )من 

Annemarie  غير المديرين(, سويدية الجنسية, جواز سفر رقم 35499440, و السيدة/ آن ماري كليرين

Cleeren )من غير المديرين(, هولندية الجنسية, جواز سفر رقم. NMC1F9RHo - , والسيدة / مريم 

موريس خليل )من غير المديرين(, مصرية الجنسية, تحمل رقم قومي 28707160104564 , مجتمعين أو أي 

من السادة غير المديرين مجتمعا  مع أحد المديرين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في الصلحيات التية: أـ  

القيام بكافة المعاملت المالية الخاصة بالدارة اليومية للشركة. ب ـ منح إخلءات الطرف والبراءات اللزمة 

والصحيحة لكافة المبالغ المستحقة على الشركة. ت  ـ  المر بسداد كافة الفواتير الخاصة بالشركة وإصدار كافة 

أوامر الدفع بشأنها . ث  ـ المر بسداد كافة الضرائب والمستحقات المالية لصالح الغير, وإصدار كافة أوامر الدفع. 

ج  ـ القيام بكافة التحويلت المالية وتحديد كافة المخصصات المالية وإصدار الوامر للدفع بشأن ذلك .  ح ـ 

صرف أية مبالغ لزمة لنشاط الشركة . 8 ــ  السيد / أحمد إبراهيم المتولي محمد نصير, مدير الشركة, مسؤول 

عن الستيراد. للسادة المديرين وغير المديرين المذكورين أعله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض 

ما ذكر من الصلحيات الممنوحه لهم بالفقرة رقم 7 فقط من المادة رقم 12 من عقد تأسيس الشركة . القرارات 

والصلحيات التي تتطلب موافقة كتابية مسبقة من الشركاء في الشركة:1. اقتراح أو الدخول في أي ترتيب أو 

مخطط أو وقف أو تسوية أو هيكلة مع دائني الشركة 2.الدعوة إلى تعيين حارس قضائي على جميع أو أي جزء 

من موجودات الشركة أو تعهداتها3.شراء أو بيع أو نقل أو إحالة أو تأجير أي أصول عقارية أو ممتلكات مملوكة 

للشركة4.تأسيس الشركة لي فرع أو مكتب تابع لها 5.المشاركة )المباشرة أو غير المباشرة( او الستحواذ أو 

اكتساب أي شكل من أشكال المصلحة في الشركات الخرى فضل عن التصرف في هذه المشاركة أو المصالح 

المتعلقة بها أو إنهائها 6.التصرف او انهاء كل او الجزء الكبر من اعمال او مشاريع او أصول الشركة7.منح 

خيارات او مشاركة او تنفيذ أي اعمال على او داخل الشركة او تنفيذ أي نوع من أنواع إعادة هيكلة رأسمال 

الشركة 8. دخول الشركة في أي قروض مع طرف آخر بصفتها مقرضة أو مقترضة, فيما عدا التسهيلت البنكية 

القائمة بالفعل9.تقديم أي ضمان أو سند أو تعويض فيما يتعلق بضمان وحماية مسؤوليات أو التزامات أي 

شخص10.إنشاء أو تعديل أي رهون عقارية أو حجوزات أو رهون أخرى أو أي ضمان آخر على أصول 

الشركة11.إصدار أي حصص في الشركة لي شخص غير الشركاء الحاليين 12.منح أي قروض للموظفين 

والمديرين والشركاء 13.القيام بأي نفقات رأسمالية خاصة بالشركة تتجاوز قيمتها واحد مليون جنية مصري.

2544 - احمد ابراهيم المتولى محمد نصير  مدير   المقيد برقم قيد    116281   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   4487 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  
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2549 - اشرف محمد دردير محمد  مدير   المقيد برقم قيد    116421   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-31 

برقم ايداع   5057 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير, ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيدة/ كين مينجيان 

Qin Mingyan   منفردة الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و 

التوقيع علي شيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و المنقولت و كذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و لها الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و لها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  و للسيد/ اشرف محمد دردير محمد الحق في 

ادارة و تطوير العمال و المبيعات بالشركة.

2550 - رامى رافت سلمه الياس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116750   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2018 برقم ايداع   6249 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2018  بــ :  

2551 - بهاء الدين على ابراهيم البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117198   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   7722 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  تجديد عضوية مجلس ادارة 

الشركة لثلث سنوات قادمة مع البقاء على الصلحيات الممنوحة لهم كما هى

2552 - ماجد احمد حسن اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    117307   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-18 

برقم ايداع   8058 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  استقالة

2553 - نجوى محمد السيد محرم  مدير   المقيد برقم قيد    117307   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-18 

برقم ايداع   8058 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  

2554 - منه ا حسنى عبدالمنعم عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    117332   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2018 برقم ايداع   8147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  ويباشر المديران  وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  

و للسيد / هاني صبري قسطينس جرجس منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و القوة العاملة و التامينات الجتماعية و له 

كذلك الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و الفراج عن راس المال 

و القتراض و الرهن و بيع أصول الشركة ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت كل ذلك باسم 

الشركة و لضمن اغراضها و له الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم له 

حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله منفردا الحق فى تاسيس الشركات 

والتوقيع علي عقود تاسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقاري و حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.   

وللسيدة/ منه ا حسنى عبدالمنعم عبدالكريم منفردة  القيام بكافة اعمال التامينات ومكتب العمل والدفاع المدني 

والسلمة و الصحة المهنيه .

2555 - اسامه محمد محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    117332   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-19 

برقم ايداع   8147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  استقالة

2556 - هانى صبرى قسطينس جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    117332   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2018 برقم ايداع   8147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  

2557 - احمد السيد عبد الخالق  على  مصفى   المقيد برقم قيد    117569   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   8884 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  الموافقة على أن يقوم المصفي 

بجميع العمال التي تقتضيها التصفية .  وعلى وجه الخصوص  وفاء ما على الشركة من ديون   بيع مال الشرك 

منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى   تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول والصلح والتحكيم .
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2558 - ياسر سعيد عبدالعزيزتوفيق  مدير   المقيد برقم قيد    117647   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-26 

برقم ايداع   9244 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  استقالة

4717 - محمد حفظى على طاهر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125084   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2018 برقم ايداع   38605 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2022  بــ :  استقالة

2559 - عمر أحمد سويفى كابوه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117888   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  وبذلك تكون 

صلحيات التوقيع على معاملت الشركة على النحو التالى : إعطاء الحق فى إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير 

والتوقيع عن الشركة والتعامل بأسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات والهيئات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع على عقود الشراء بأسم 

الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها وفتح وغلق حسابات البنوك وفتح العتماد ات المستندية والحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكل  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وذلك لكل من المهندس/ عمر أحمد سويفى كابوه - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – ونائب رئيس 

مجلس الدارة - منفردين- ولهما حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر , ويكون حق التوقيع على 

الشيكات والمعاملت البنكية فيكون وفقا  لما يلى : حق التوقيع على الشيكات حتى 200000 جنيه )مائتان ألف 

جنيه مصرى( يكون بتوقيع عضوين من مجلس الدارة مجتمعين - حق التوقيع على الشيكات من 200000 جنيه 

)مائتان ألف جنيه مصرى( بحد أقصى مبلغ 1000000 جنيه )فقط مليون جنيه مصرى( يكون التوقيع لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب أو نائبه مجتمعا  مع أى عضو من أعضاء مجلس الدارة - حق التوقيع على 

الشيكات من 1000000 جنيه )فقط مليون جنيه مصرى( فيما أعلى يكون التوقيع مجتمعا  لكل  من رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ونائبه - أما حق الرهن والقتراض من البنوك وإستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق البيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع على كافة المستندات 

المتعلقة بهذا الخصوص يكون لكل  من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – مجتمعا  مع أيا  من أعضاء مجلس 

الدارة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

2560 - ممدوح حلمى محمد سيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117888   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2561 - هاشم فتحى عبدالظاهر عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117888   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2562 - محمود حيدر محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117888   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2563 - محمد صلح الدين عبد المطلب محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117888   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2564 - خالد ياسين عبد العزيز محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117888   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   10033 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2565 - على عبد ا محمود عقده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    80824   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2015 برقم ايداع   6376 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

Page 1202 of 1587 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

2566 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80824   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2015 برقم ايداع   6376 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  السيد / ابراهيم ابراهيم 

عبدالعال العزب الجمل رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عده مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة )منفردين او مجتمعين ( , وللسيد / ابراهيم ابراهيم عبد 

العال العزب الجمل "رئيس مجلس الداره " والسيد/ على عبد ا محمود عقده "العضو المنتدب " )مجتمعين او 

منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكفالة وضمانة 

الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع  علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم 

ولصالح الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

2567 -  وائل عبد القوى عبد الحميد راشد  مدير   المقيد برقم قيد    80824   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2015 برقم ايداع   6376 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  مسئول - استقاله

2568 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80824   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2015 برقم ايداع   6376 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  
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2569 - حسام حسين محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  عضو غير تنفيذى . ممثل عن 

شركة راية القابضة للستثمارات الماليه . القرار الول: الموافقة على حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك :-  1- 

يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة توقيعا  منفردا  للسيد الستاذ / حسام حسين محمد أحمد ) رئيس مجلس 

الدارة( وكذلك بالنسبة للتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابته وغيرها 

باسم الشركة ولغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض ,وأى نوع من 

انواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك فى التوقيع على عقود تعديل الشركة وعقود 

بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها , وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى وإدارات المرور 

والتوقيع على عقود المعاوضة , وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر. 2- يكون حق الدارة والتوقيع  عن 

الشركة ولدى البنوك لى ثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة , وهم على 

النحو التالى : 3- حق التوقيع أمام البنوك والتسهيلت الئتمانية كما يلى -4- مجموعة )أ( :- السيد الستاذ / حازم 

محمد مغازى عبد المجيد , والسيد الستاذ / احمد محمد مصطفى الخطيب .5- مجموعة )ب( :- السيد الستاذ / 

محمد احمد توفيق السيد  , والسيد الستاذ / ايمن محمد محمد على بسيونى . 6- في التوقيع و التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و 

كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم 

الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة الذنية التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق تفويض الغير او  توكيل الغير فى كل او بعض 

ماذكر . 3- يكون حق التوقيع على مرتبات العاملين بالشركة ) مجتمعين ( لكل  من  - مجموعة )أ( - السيد الستاذ 

/ حازم محمد مغازى عبد المجيد , والسيد الستاذ / احمد محمد مصطفى الخطيب  - مجموعة )ب( - الستاذة / 

دينا محمد ياسين يونس ابو زهرة . القرار الثانى : حق الشركة فى كفالة الغير من الشركات لدى الغير وعلى 

الخص البنوك والمؤسسات المالية تفويض كل من حازم محمد مغازى عبد المجيد و ايمن محمد محمد على 

بسيونى  مجتمعين فى التوقيع على عقود الكفالة .

2570 - محمد يوسف عبد الجواد نبوي  الطويل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2571 - محمد فرغل عبدالهادى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2572 - درية صلح محمود حلمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2573 - احمد عبدالباسط محمد دقلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2574 - ابراهيم  خميس  ابراهيم  ابو خد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2575 - فرج ربيع صابر محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2576 - مصطفى عز عثمان احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2577 - احمد  حسن عبد اللطيف عبود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  
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2578 - احمد محمد عبدالعزيز سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    117990   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2018 برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة  . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   

وللمـدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2579 - عزيز بشرى عزيز بشاره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45926   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2003 برقم ايداع   2338 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2018  بــ :  حق الداره والتوقيع والمسئوليه 

امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين  وهم عزيز بشرى عزيز و مارى شوقى مترى عطيه مجتمعين او 

منفردين   مجتمعين  او منفردين ولهم حق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه  

وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذ للك تعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع والتوقيع على شيكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

تعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء ولهما حق فى تعين وعزل مستخدمى  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق فى قبض ودفع 

مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه وتجاريه او ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق المعاملت الشركة بالنقد او بالجل فيما عدا القتراض او بيع اى اصل من اصول او ترتيب اى دين 

على الشركة ل يكون ال بموافقه جميع الشركاء المتضامنين مجتمعين وللسيد عزيز بشرى عزيز لها الحق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وتوقيع امام البنوك

2580 - عين الحياة محمد محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69535   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2013 برقم ايداع   23754 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2018  بــ :  استقاله

2581 - احمد محمد مجدى صبحى شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69535   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2013 برقم ايداع   23754 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2018  بــ :  

2582 - احمد محمد عبدالعزيز سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    118059   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2018 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة   يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   

وللمـدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2583 - بلل محمد عيسى داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118242   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2018 برقم ايداع   11051 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  استقاله

2584 - جرجس سامح عيسي مهني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118242   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2018 برقم ايداع   11051 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  
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2600 - اسامه محمد محمد البهنسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119576   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2018 برقم ايداع   15755 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2018  بــ :  

2601 - اشرف عبد العزيز  محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119576   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2018 برقم ايداع   15755 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2018  بــ :  

2602 - طارق فكرى احمد زكى الحكيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24603 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2603 - اسلم طارق فكرى الحكيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24603 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

 - 2604

امانى شوقى احمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69729   وتم ايداعه بتاريخ    2013-11-19 

برقم ايداع   24603 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2605 - فريده طارق فكري احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24603 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2606 - هاشم طارق فكرى احمد زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69729   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24603 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2607 - ديباك كومار باترو DEEPAK KUMAR PATRO  مدير   المقيد برقم قيد    119645   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16051 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2585 - وائل السيد محمد السيد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118286   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11214 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  - يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره , 

ولمجلس الداره الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  مجتمعان او منفردان حق التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك حق كفاله الغير للفراد او الشركات و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك التوقيع علي عقود القرض 

والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر .

2586 - باهى السيد محمد السيد عيش  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    118286   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11214 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

2587 - عبد المطلب ابراهيم عبدالمطلب السيد  مدير   المقيد برقم قيد    118410   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2018 برقم ايداع   11657 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2018  بــ :  للوفاه

2588 - أشرف صلح موسى الشامى  مدير   المقيد برقم قيد    118410   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2018 برقم ايداع   11657 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2018  بــ :  
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2589 - محمد مصطفى محمد محمد البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    118410   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2018 برقم ايداع   11657 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2018  بــ :  - يمثل المديران الشركه في 

علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون اولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللسيد / اشرف صلح موسى 

الشامى منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه  اشكالهم كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهتادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه للراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والثفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل اما السيد / محمد مصطفى محمد 

محمد فله . العمال الداريه فقط ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

2590 - ابراهيم محمد ابراهيم خليل  مصفى   المقيد برقم قيد    118963   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   13385 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

وتعيين السيد / ابراهيم محمد ابراهيم خليل  مصفي للشركه - وتحديد مهامه علي النحو التي : وفاء ما علي 

الشركه من ديون - بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقه اخري - تمثيل الشركه امام 

القضاء وقبول الصلح والتحكيم - علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

2591 - جمالت محمد عبدا راشد  مدير   المقيد برقم قيد    119027   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-21 

برقم ايداع   13706 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  للعلقات العامه -- استقاله

2592 - بسمة عبد السميع السيد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    119027   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2018 برقم ايداع   13706 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  استقاله

2780 - محمد حسام الدين لطفي محمد توكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126361   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2018 برقم ايداع   43632 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن شركة 

توكل للصناعات الحديدية والجلفنة - ولرئيس مجلس الدارة الحق فى تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات 

الحكومية والشهر العقارى واتحاد المقاولين والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل 

التجارى والبورصة المصرية

2781 - غادة عبدالغنى سعد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126361   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   43632 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن شركة دى اى ام 

للستشارات ش.ذ.م.م.

2782 - محمود محمد عبدا عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    126445   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2018 برقم ايداع   43915 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  -وتعيين السيد / محمود محمد 

عبدا عبدالجواد مصفيا للشركة

2593 - بشار عدنان الصالح المغير  مدير   المقيد برقم قيد    119027   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-21 

برقم ايداع   13706 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن  

وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتالكتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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2594 - ابراهيم محمد على مصطفى خفاجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119071   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2018 برقم ايداع   13098 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2018  بــ :  استقاله

2595 - سامح محمد على مصطفى خفاجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119071   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2018 برقم ايداع   13098 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2018  بــ :  تم الموافقه على 

تعديل اختصاصات مجلس الداره  لتصبح على النحو التالى:-  يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره .ولمجلس الداره الحق فى ان يعين 

عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين   وللسيد رئيس 

مجلس الداره منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى  والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .   .
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محمد صلح محمود ابراهيم الحناوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119169   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   14213 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

القائم لمدة ثلث سنوات تبدا من 2022/6/12 وتنتهى فى 2025/6/13 وتحديد اختصاصاتة على النحو التالى - 

السيد/ محمد صلح محمود إبراهيم الحناوي رئيس مجلس إدارة له كافه الصلحيات ويمثل الشركة امام القضاء مع 

تفويض السيد / محمد محمد صلح محمود الحناوي عضو مجلس الدارة المنتدب في كافة صلحيات رئيس 

مجلس الدارة في التوقيع علي الشيكات و المعاملت المالية الداخلية والخارجية وفي جميع المعاملت البنكية وفي 

بيع أو شراء أو رهن أي من أصول الشركة وعقد القروض وذلك لغراض الشركة وفي التعيين والعزل وتحديد 

المرتبات والجور والمكافأ؛ت للمديرين والعاملين بالشركة وفي ابرام جميع العقود و الصفقات بالنقد و الجل 

وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت اللزمة لنشاط الشركة والتعامل امام ادارة التراخيص 

والمرور والشهر العقاري ووزارة الصحة والجهات الحكومية وغير الحكومية وتأسيس وتعديل الشركات وله حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .  وللسيد /علء الدين محمد صلح محمود الحناوي نائب رئيس مجلس 

الدارة والسيد / محمود محمد صلح محمود الحناوي عضو مجلس الدارة والسيدة / مني محمد صلح محمود 

الحناوي عضو مجلس الدارة الحق في التعيين والعزل و تحديد المرتبات و الجور و المكافأت للمديرين والعاملين 

بالشركة وفي ابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

اللزمة لنشاط الشركة والتعامل امام ادارة التراخيص والمرور والشهر العقاري والجهات الحكومية وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

2597 - عمرو محمد صلح محمود  الحناوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119169   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   14213 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  
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2616 - حسام بكرى حلمى السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  وتحديد صلحيات 

مجلس الدارة كما يلي:-  لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها 

أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والدارات والسفارات والقنصليات 

وعلى الخص الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب 

ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات 

وأجهزة المدن والجمارك والمرور ونيابات المرور, والتوقيع على جميع أنواع العقود والتفاقيات والبيع والشراء 

الصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات وعقود تعديل النظام الساسي أمام الشهر العقاري 

وتسليم واستلم الدفاتر التجارية, ولها حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم, وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التليفون, الشركة المصرية للتصالت, المياه والصرف 

الصحي( وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )ال انترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع 

وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وانشاء فروع جديدة داخل 

وخارج جمهورية مصر العربية والستثمار في شركات أخرى والتوقيع على عقود وأوامر شراء وبيع أسهمها 

وسنداتها أمام شركات السمسرة, وإجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشبكات والسحب لكافة المبالغ وفتح 

وغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات وشهادات الضمان والقرض والرهن والعتمادات المستندية وقبض 

ودفع المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكافة المعاملت المالية بوجه عام 

وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2617 - فادى موريس وليم دوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2618 - عبده ابراهيم عبده القشاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119690   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16237 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

2619 - عبد ا عمرو حسن سيد  مدير   المقيد برقم قيد    119772   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-08 

برقم ايداع   16583 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهما  لمدة غير محددة- 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرون منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما  حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما  حق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2620 - خالد حسن عبد العظيم صالح  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    119793   

وتم ايداعه بتاريخ    10-04-2018 برقم ايداع   16672 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  

 - 2621

منى محمد ابراهيم عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119793   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2018 برقم ايداع   16672 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  استقاله

2622 - هبه رمضان مغربي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119793   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2018 برقم ايداع   16672 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  استقاله

2623 - عبداللطيف عبدالخالق السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119793   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-04-2018 برقم ايداع   16672 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  
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2624 - احمد فكري عبد الشكور عبد الكريم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119793   

وتم ايداعه بتاريخ    10-04-2018 برقم ايداع   16672 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2018  بــ :  مع البقاء 

على صلحيات المجلس .

2625 - خالد محمد سامى محمود ابو غراره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2626 - شيرين فكرى عبدالسلم مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2627 - محمد سمير على على شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2628 - اسماعيل معين الدين محمد قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2629 - خليل محى الدين خليل قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  غير تنفيذى - استقاله

2630 - كامل مجيب كامل سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

مع البقاء على الختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة كما هى واردة بالسجل التجارى .

2631 - جمال محمد عبدالسلم محمود منصور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    119865   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16949 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2632 - ستفين صفوت فرنسيس عبدالنور  مدير   المقيد برقم قيد    119866   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2018 برقم ايداع   16966 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  

2633 - اسامة  يونس الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    119866   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2018 برقم 

ايداع   16966 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2018  بــ :  -  ويمثل الشركة السيد / اسامة يونس الخطيب  فى 

علقاته مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و يكون له وحده سلطة التوقيع منفردا  نيابة عن الشركة 

و باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وله الحق فى القتراض من البنوك و الحصول على الضمانات وخطابات الضمان و التسهيلت 

الئتمانية من البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  والتوقيع 

عقود شراء وبيع جميع أنواع السيارات باسم الشركة امام الشهر العقاري او اى جهة إدارية أخرى وكذلك له  الحق 

فى توكيل او تفويض الغير  او احد مديري الشركة فى كل او بعض ما ذكر  ويكون للستاذ  / ستفين صفوت 

فرنسيس عبد النور حق أدارة العلقات العامة فقط لغير وليس لديه أي صلحيات بالشركة أو التوقيع على أي 

عقود باسم الشركة أو القيام بأي شؤون إدارية أو مالية للشركة أو تمثيل الشركة أمام أي  من البنوك او أي جهة 

حكومية او اى مؤسسات مالية أو تعيين أي موظفين أو التعامل مع أصول الشركة وليس له  أي حق توقيع نيابة 

عن الشركة .
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2634 - محمد حسام الدين على السعدنى على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119983   

وتم ايداعه بتاريخ    15-04-2018 برقم ايداع   17381 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  وافق 

مجلس الدارة بالجماع على صلحيات مجلس الدارة ليصبح منح السيد / محمد حسام الدين على السعدنى رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا أو للسيدة / اميرة سمير محمد لطفى عامر والسيد / محمود حسام الدين على 

السعدنى )مجتمعين( ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وصرف 

الودائع وشهادات الستثمار والوثائق للشركة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك لهما الحق فى 

التوقيع على عقود المقاولت وعقود الشراء بكافة انواعها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم والحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل . ولهما حق فتح الحسابات بالبنوك 

وسحب وايداع المبالغ والشيكات وتمثيل الشركة امام الغير والشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثمار 

والسجل التجارى والرقابة المالية والغرفة التجارية والمرور واستخراج وتجديد كافة انواع التراخيص والموافقات 

وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية واجهزتها والهيئة العامة للتنمية الصناعية وتمثيل الشركة 

امام التحاد العام لمقاولى التشييد والبناء والقوات المسلحة بكافة فروعها وادارتها وله اوسع السلطات لدارة 

الشركة ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2635 - اميرة سمير محمد لطفي عامر محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119983   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-04-2018 برقم ايداع   17381 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  

2636 - محمود حسام الدين على السعدنى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119983   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-04-2018 برقم ايداع   17381 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  

2637 - عاطف مرزوق عزيز خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    101870   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-02-2017 برقم ايداع   4610 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  تجديد مدة 

المجلس بنفس الصلحيات والختصاصات المدونة بالسجل

2638 - فراس بهجت ديرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120018   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2018 برقم ايداع   17567 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

الحالى

2639 - سوزان عبد ا صغير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120018   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2018 برقم ايداع   17567 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

الحالى

2640 - اشرف سور نسيم عازر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120027   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2018 برقم ايداع   17646 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  الموافقه علي اضافه  توقيع كل 

من : الستاذ / نبيل ميلد كيرلس داود - الستاذ / ماجد رفعت رسمي جريس - الي توقيعات الشركه بالبنوك 

المجموعه )ب(مع البقاء علي كافه التوقيعات السابقه كما هي دون تغيير

2641 - عبد الرحمن ابو بكر عبد الرحمن السيد دهب  مدير   المقيد برقم قيد    120163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2018 برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2642 - ابوبكر عبدالرحمن السيد دهب  مدير   المقيد برقم قيد    120163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2018 برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  

 - 2643

حاتم فؤاد محمد عبد الحميد صيام  مدير   المقيد برقم قيد    120163   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-18 

برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  استقالة

2644 - عبد ا جمال محمد ابو طالب  مدير   المقيد برقم قيد    120163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2018 برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  استقالة
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2645 - محمد ابو الفتوح عبد اللطيف محمد  مدير   المقيد برقم قيد    120316   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   18945 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ محمد أبو الفتوح عبداللطيف محمد مدير الشركة 

منفردا الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والنشر 

والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – 

ضرائب المبيعات- ضرائب القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانى 

والمطارات والجمارك والبنوك وإبرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وكذلك حق شراء وبيع كافة أنواع 

السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها , وكذلك فتح 

وغلق الحسابات بإسم الشركة وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات التى تساهم فيها الشركة وفى إستلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من وإلى الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر , وله حق التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن والمعاوضة والستدانه من البنوك وحق الكفالت التضامنية والتسهيلت البنكية والئتمانية 

وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر

2646 - اندرو جورج فريد ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    120359   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-24 

برقم ايداع   19071 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  

2647 - ادوارد جورج فريد ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    120359   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-24 

برقم ايداع   19071 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  

2648 - يوسف مجدي عبد المنعم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    120359   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   19071 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  . يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرون مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن 

كل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها  العقاريه ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافة  العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2685 - عماد ميهوب عبدالمولي احمد  مدير   المقيد برقم قيد    121863   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2018 برقم ايداع   25127 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2018  بــ :  استقالة

2686 - ميخائيل بيسكوس Michail Biskos  مدير   المقيد برقم قيد    121973   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2018 برقم ايداع   25648 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة- يمثل المدير الشركة  فى 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 منفردا 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن 

رأس المال والتوقيع على العقود والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.
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2705 - احمد السيد حسن المعايرجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    122281   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   26850 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  استقالة

2649 - جون بول مولينز  JOHN PAUL MULLINS  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   

وتم ايداعه بتاريخ    29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  يمثل 

السيد/ جون باول مولينز JOHN PAUL MULLINS - رئيس مجلس الدارة , والسيد/ يس احمد يس عبد 

الغفار - العضو المنتدب )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 الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكذلك 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولها  الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.  

والحق في كفالة الغير وحق القتراض والرهن من البنوك او الغير لنفسهم أو للغير ولها في سبيل ذلك التوقيع 

على عقود التسهيلت الئتمانية مع البنوك او الغير وعقود الرهون بكافة انواعها للعقارات والمنقولت وكافة 

المقومات المادية والمعنوية وتوكيل البنوك او الغير وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ؛ والحق في الفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها ؛ كما لها الحق في التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والندماج في شركات اخرى والحاق شركات اخرى بالشركة لدى الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية 

ومصلحة التسجيل التجاري وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والضرائب المصرية والهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية والدرة العامة للمرور ومصلحة امن الموانئ وجميع شركات المحمول والشركة 

المصرية للتصالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز ومصلحة الجمارك والوحدات المحلية والمحافظات 

والحياء والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على القرارات الضريبية والميزانيات ؛ ولها الحق 

في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2650 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  استقالة

2651 - امال طنطاوى امام نايل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  استقالة

2652 - يس احمد يس عبد الغفار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  

2653 - محمد سامح محمود محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  استقالة

2654 - هشام سعد مكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  استقالة

2655 - الستاذ كريم  دريف  KARIM DRIF  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  

2656 - يزن عبد الرزاق خالد الفاعورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

YAZAN   : 29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ

ABDELRAZZAK KHALED ALFAOURI

2657 - رضوي جمال الدين محمد بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120454   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19441 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  

2758 - محمود مصطفى محمود ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    98381   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2016 برقم ايداع   33472 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  مسئول من الناحية الفنية من 

دون المساهمين للمركز الرئيسي بدل من السيدة / هبه صبحي ذكي أبو عامر بموجب خطاب موجه الي الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة صادر من وزارة السياحة بالموافقة علي التعديل .

Page 1213 of 1587 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

2759 - حنان جلل حسن سيد خاطر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98381   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2016 برقم ايداع   33472 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  الموافقة علي تجديد الثقة في 

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات اخري مماثلة

2760 - سندس  مصطفى شاذلى رشيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98381   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2016 برقم ايداع   33472 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  

2761 - شاذلى مصطفي شاذلى مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98381   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2016 برقم ايداع   33472 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  

2762 - بسام عبدالرحيم بكري باشا  مصفى   المقيد برقم قيد    125045   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2018 برقم ايداع   38449 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

تعيين السيد / بسام عبد الرحيم بكري باشا مصفي للشركه- 1 – وفاء ما علي الشركة من ديون   2 – بيع مال 

الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بالبيع المباشر   3 – تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم   

رابعا :-   الموافقه علي تحديد مدة التصفية سنه واحدة تبداء من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

2763 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98580   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34287 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  ممثل عن شركه 

ميتنج بوينت انفستمنتس ايجبت للتسويق السياحي

2764 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98580   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2016 برقم ايداع   34287 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  ممثل عن شركه ميتنج بوينت 

انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى )ش.م.م( وشريكتها وسمتها التجاريه ميتنج بوينت ايجيبت ترافيل شركه 

توصيه بسيطه
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2658 - محمد انور احمد محمود حجاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120894   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   21043 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة - ان تكون صلحيات التوقيع علي النحو التالي : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء ولدى 

الغير وتكون الصلحيات علي النحو التالي :  اول : الصلحيات الدارية والجهات الحكومية :  لرئيس مجلس 

الدارة  - منفردا - الحق في إدارة الشركة وتمثيلها والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية 

والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامه 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري 

ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة المجتمعات العمرانية 

ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل والغرف التجارية والشركات وشركات قطاع العمال 

العام  وإبرام وتوقيع جميع العقود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها والتوقيع أمام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل السماء والعلمات 

التجارية أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود التعديل والندماج والتقسيم وتغيير الشكل 

القانوني والتوقيع على كافة العقود أمام مصلحة السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية  و الحق في رفع ومباشرة جميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها 

والحضور أمام جميع المحاكم وفي التصالح والتنازل والتخالص والبراء والقرار والنكار أمام المحاكم وهيئات 

التحكيم والنيابات ورد القضاه وأعضاء النيابة العامة والمحكمين والخبراء ومباشرة جميع أنواع إجراءات التقاضي 

وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .  ثانيا : صلحيات خاصة بالملف التأميني ومكتب العمل  

:  للستاذ / محمد انور احمد محمود حجاب رئيس مجلس الدارة منفردا تمثيل الشركة والتوقيع علي فتح الملف 

التاميني للشركة والتوقيع امام التامينات الجتماعية  ومكتب العمل وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .  ثالثا :الصلحيات البنكية :  تكون صلحية  فتح الحسابات البنكية وخطابات الضمان واليداع من 

البنوك والمصارف والعتمادات المستندية وربط وفك الودائع والشهادات البنكية من كافة البنوك والمصارف 

وطلب واستلم دفاتر الشيكات من البنوك وكشوف الحساب , والتوقيع علي الشهادات البنكية الخاصة بزيادة 

واستكمال راس المال والفراج عنها  و التوقيع على الشيكات والسحب من كافة البنوك والمصارف والتوقيع على 

عقود القرض والرهن والتوقيع على عقود بيع السيارات والتوقيع أمام مكاتب المرور والتوقيع على عقود التأجير 

التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري  بطريقتين 1- اما بالتوقيع المنفرد للستاذ / محمد انور احمد محمود 

حجاب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب . 2- أو بالتوقيع المزدوج علي النحو التالي : محمود أنور أحمد 

محمود حجاب ) توقيع اول ( مجتمعا مع مي محسن حموده محمود حجاب ) توقيع ثاني (

2659 - محمد احمد محمد حسين سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120894   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   21043 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  استقالة

2660 - مصطفي خورشيد مصطفي الجندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120894   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   21043 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  استقالة

2661 - مي محسن حمودة حجاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120894   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   21043 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  

2662 - اسلم عادل عبد الحى احمد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120894   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   21043 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  

2663 - رودولف جورج معوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    120996   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2018 برقم ايداع   21431 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2018  بــ :  للفروع

2664 - يوسف  ياسر  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    121038   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-14 

برقم ايداع   21601 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  
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2665 - ارتور سيرو ARTUR SIEROI  مدير   المقيد برقم قيد    121115   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   21824 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

ARTUR  و السيد / ارتور سيرو NICOLAI BAGRI للجمعية العامة و للمديران السيد / نيكولى باجري

SIEROI مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2666 - محمد حماده عبد الجليل سالم  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    121115   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   21824 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  

2667 - نيكولى باجرى  مدير   المقيد برقم قيد    121115   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2018 برقم ايداع   

21824 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  

2668 - ماري لويس رزق جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    121168   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-16 

برقم ايداع   22008 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة منفردة الحق فى التعامل باسم الشركة و تفويض و توكيل الغير 

في التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات والفراج عن راس المال و القتراض و الرهن وبيع أصول الشركة و كل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراصها وكذلك لها حق التوقيع على عقود   الشراء والبيع ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.     و

2669 - حسام محمد عبدالحفيظ محمد زيتون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121341   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-05-2018 برقم ايداع   22682 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2018  بــ :  اعطاء المجلس 

الحالى الختصاصات السابقة للمجلس وهى : اختصاصات رئيس مجلس الدارة تنفيذ جميع العمال الدارية 

والمالية للشركة بشكل عام فى حدود السياسة الموضوعة من قبل مجلس الدارة مع تقديم تقارير دورية عن سير 

العمل وتنفيذ العمال المختصة من قبل المجلس فى حدود الصلحيات المالية والدارية التى يقرها مجلس الدارة 

لكل مشروع على حدى واعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات والعمال التى توكل للشركة تنفيذها العمال 

الخرى التى يرى المجلس تنفيذها او الشراف عليها ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او 

منفردين كافة السلطات فى التعاقدات البنكية والتوقيع عن الشركة او اصدار الشيكات وجميع التعاملت البنكية 

لصالح الشركة امام كافة البنوك والمصارف وفتح الحسابات وشركات التأجير التمويلى والقتراض والرهن فى 

حدود اغراض الشركة وتمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية ولرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين فى ذلك اوسع السلطات فى شراء الصول العقارية واقتناء جهاز لشاعة الرنين 

المغناطيسي وتم تفويض رئيس المجلس لذلك والتفاوض مع الشركات والبنوك للحصول على افضل العروض 

لتمام الصفقة باسم الشركة وفى حدود اغراضها باسم الشركة ولمصلحتها وتعيين وعزل وتقدير مرتبات واجور 

العاملين بالشركة وكافة المستخدمين ولهما الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .

2670 - خالد مجاور محمد مجاور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  استقاله
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2671 - سامح احمد محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  

2672 - اشرف عبد العزيز  محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  

2673 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  استقاله

2674 - احمد زكريا وفقى محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  استقاله

2675 - محرز عبد الوهاب محرز ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2178   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-1998 برقم ايداع   6369 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2018  بــ :  

2676 - محمد خليل داود خليل شاكر  مدير   المقيد برقم قيد    121483   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23301 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   

وللمـدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2677 - محمد خليل داود خليل شاكر  مدير   المقيد برقم قيد    121484   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23302 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  ويباشر المديرون ظائفهم  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   

وللمـدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع 

على كافة العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

2678 - محمد محمود عبد الرحيم ابو النور  مدير   المقيد برقم قيد    121631   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2018 برقم ايداع   24100 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2018  بــ :  
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2679 - محمد جلل على فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    121631   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-30 

برقم ايداع   24100 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  كما يكون للسيد/ محمد محمود عبد الرحيم أبو النور منفردا  الصلحيات 

التية:  1- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.  2-الفراج عن رأس المال.  3-التعامل 

والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المحافظات والبلديات وهيئة 

التأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك تمثيل الشركة أمام أقسام 

الشرطة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وامام شركة العاصمه الداريه للتنميه 

العمرانيه بجميع اداراتها.   4-تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة 

فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة 

لدى الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة واستخراج صور طبق الصل.   5-تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع 

باسم الشركة ونيابة عنها.  6-تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  7- تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة 

مأمورياتها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها لثبات التاريخ على عقود 

تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها وفروعها بما في ذلك مصلحة  اليجار.  8.

ضريبة القيمة المضافة وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها.  9.تمثيل 

الشركة أمام إدارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية والختراعات أمام مكتب براءة 

الختراع ونماذج الشركة الصناعية أمام إدارة العلمات والنماذج الصناعية والتوقيع علي كل ما يتعلق بتقديم 

طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها وكافة المور الخرى المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء 

التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي المعارضة في التسجيلت التي يرى فيها مساسا  بحقوق 

الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات, وفى إدخال أي تعديلت قد يراها على علمة الشركة التجارية 

واختراعات ونماذج الشركة المسجلة وعلي أية أوراق أو مستندات قد يرى تقديمها إلى الجهات المختصة وفى كل 

ما يلزم لتمام تسجيل علمة الشركة أو تجديدها أو حمايتها.  10.التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها 

التوقيع باسم الشركة وتجديد بوالص التأمين  لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة.  11.

بكافة أنواعها.  12.تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود تقديم الخدمات وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية.  13.

حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود بما في ذلك عقود الشراء وعقود اليجار والنتفاع 

والمقاولت في حدود 5000000 )خمسة مليين جنيه مصري( للعقد الواحد, )وفي حالة زيادة قيمة العقد عن 

5000000 )خمسة مليين جنيه مصري( ل يجوز تجزئته علي عدة عقود(, على أن يكون للسادة المديرين محمد 

جلل علي فهمي ومحمد محمود عبد الرحيم أبو النور مجتمعين حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع 

العقود فيما تزيد قيمته عن 5000000 )خمسة مليين جنيه مصري(.  14.التوقيع على كافة المستندات اللزمة 

لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور.   كما يكون له حق 

توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   ويكون للسادة المديرين محمد جلل علي فهمي ومحمد محمود 

عبد الرحيم أبو النور مجتمعين:   1. إبرام عقود بيع أو تأجير وحدات )إدارية أو أخرى( في المشروعات العقارية 

التي تطورها الشركة.  2.التصرف باسم الشركة في أي أصل من أصول الشركة الثابتة أو المنقولة سواء كان هذا 

الصل مادي أو معنوي.-  كما يكون للسيد/ محمد محمود عبد الرحيم أبو النور منفردا  صلحيات التوقيع في 

المعاملت البنكية للشركة أمام كافة البنوك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية, على النحو التالي:  1.يحق له 

فتح وغلق الحسابات البنكية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.  2.يحق له التوقيع بالنيابة عن الشركة على 

كافة المعاملت البنكية بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, السحب واليداع من حسابات الشركة وإصدار 

الشيكات وكافة الوراق التجارية, والتحويلت البنكية, والتقديم على طلبات فتح خطابات اعتمادات مستنديه وغير 

مستنديه, واصدار خطابات الضمان والعتماد وربط وكسر الودائع وفتح العتمادات المستندية, استبدال العملت 

الجنبية, وإبرام عقود الصرف الجنبي, والتصديق على بيان الحسابات في حدود 5000000 )خمسة مليين 

جنيه مصري( للعقد الواحد )وفي حالة زيادة قيمة العقد عن 5000000 )خمسة مليين جنيه مصري( ل يجوز 

تجزئته علي عدة عقود( على أن يكون للسادة المديرين محمد جلل علي فهمي ومحمد محمود عبد الرحيم أبو 
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النور مجتمعين التوقيع على ماسبق إذا زادت قيمته عن 5000000 )خمسة مليين جنيه مصري(.  ويكون للسادة 

المديرين محمد جلل علي فهمي ومحمد محمود عبد الرحيم أبو النور مجتمعين الحق بأن يقوما بطلب القروض 

والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وابرام التفاقيات مع البنوك والتوقيع على عقود القروض نيابة عن 

الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في سبيل ذلك.   كما يكون لهما حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

2680 - جرجس  فنجرى متى يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121694   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2018 برقم ايداع   24383 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2018  بــ :  اعطاء حق التوقيع علي 

الشيكات و التعامل مع البنوك و كذلك التوقيع علي العقود و و الحتفاظ بكافة الصلحيات لرئيس مجلس الدارة 

السيد / جرجس فنجري متي يوسف ثانيا / تفويض حق التوقيع علي الشيكات و التعامل مع البنوك و كذلك التوقيع 

علي العقود لكل من السيد / رضا فنجري متي يوسف و السيد / جورج نجيب سعيد يوسف بطاقة رقم قومي : 

28711090100636) مجتمعين ( مع احتفاظ رئيس مجلس الدارة / جرجس فنجري متي يوسف بذات 

الصلحية وكافة الصلحيات السابقة .

2681 - اسلم محمد محمود احمد  شريك   المقيد برقم قيد    49727   وتم ايداعه بتاريخ    2010-12-26 

برقم ايداع   28164 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  موصى - خروج شريك موصى مذكور بالعقد

2682 - احمد نبيل محمد فراج  مدير   المقيد برقم قيد    121863   وتم ايداعه بتاريخ    06-06-2018 برقم 

ايداع   25127 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله  منفردا 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ?   ?فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة?   ?وضمن أعراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك?   ?

التعامل . مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات?   ?الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له?   ?الحق في التوقيع على عقود الشراء والفتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت?   ?باسم  الشركة و لصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجور هم وله حق قبض ودفع المبالغ?   ?وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كلية العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وله  حق توكيل  او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2683 - محمد سيد علي دسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    121863   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-06 

برقم ايداع   25127 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2018  بــ :  استقالة

2684 - محمد احمد عبدالعظيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    121863   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2018 برقم ايداع   25127 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2018  بــ :  استقالة
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2687 - وليد على محمد على شتله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122201   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2018 برقم ايداع   26513 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  تصبح 

الختصاصات كالتالي : يمثل السيد/ وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ 

شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيده/ ساره أحمد السيد حسن 

المعايرجي عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين حق 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه 

للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – 

ضرائب القيمة المضافة( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى 

وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة 

انواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع 

وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من 

والى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او 

كل ما ذكر , وللسيد/ وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد 

علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين مع السيدة/ سارة احمد السيد حسن 

المعايرجى عضو مجلس الدارة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم 

الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن وابرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت 

التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي والتوقيع على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى 

بعض او كل ما ذكر.

2688 - احمد السيد حسن المعايرجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    122201   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2018 برقم ايداع   26513 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  استقالة

2689 - بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122201   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2018 برقم ايداع   26513 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

 - 2690

شادى على محمد على شتله  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    122201   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2018 برقم ايداع   26513 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

2691 - ساره احمد السيد حسن المعايرجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122201   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2018 برقم ايداع   26513 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

2692 - محمد فتحى ابراهيم دقه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122211   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2018 برقم ايداع   26542 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2018  بــ :  

2693 - نرمين محمد غريب سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122211   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2018 برقم ايداع   26542 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2018  بــ :  

2694 - اكرم محمد انور على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122211   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2018 برقم ايداع   26542 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2018  بــ :  

2695 - احمد السيد حسن المعايرجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122279   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   26848 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  استقالة
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2783 - محمود مصطفى محمود سليم  مدير   المقيد برقم قيد    126516   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2018 برقم ايداع   44216 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2018  بــ :  ويختص السيد / محمود 

مصطفي محمود سليم منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقـود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجـل ولـه حـق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2784 - ممدوح حسين عبد السلم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    126516   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2018 برقم ايداع   44216 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2018  بــ :  ويختص السيد / ممدوح حسين 

عبد السلم منفردا بتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ويكون مسئول عن أعمال التشغيل 

والنتاج والتصنيع والجودة والتسويق بكافة أنواعها وما ينتج عنها من مخالفات , وكذا يكون مسئول عن أعمال 

البيئة والصحة والتموين وما يقع منها من مخالفات أو جرائم , وكذا يختص بشراء المواد الخام للتصنيع وتوريدها 

أو بيعها وكذلك يختص بتعيين العمال وفصلهم وما يقع منهم من مخالفات أو جرائم وتمثيل الشركة أمام الجهات 

سالفة الذكر وله الحق في توكيل المحامين والمحاسبين وكل ما يلزم لدارة الشركة وما يتبعها من مسئولية مدنية أو 

جنائية

2785 - مهند محمد الحمصي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    126594   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-2018 برقم ايداع   44648 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة بنفس التشكيل الحالي

2696 - وليد على محمد على شتله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122279   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26848 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  يمثل السيد/ 

وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة/ ساره احمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة( والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات 

التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك 

وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات 

والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على 

الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر , وللسيد/ وليد علي محمد علي 

شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعين مع السيدة/ سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن وابرام عقود المعاوضة والتوقيع 

عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي والتوقيع 

على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.

2697 - شادي علي محمد علي شتله  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    122279   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26848 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2698 - ساره احمد السيد حسن المعايرجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122279   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26848 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2699 - بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122279   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26848 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  
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2700 - احمد السيد حسن المعايرجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    122280   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2018 برقم ايداع   26849 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  استقالة

2701 - بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122280   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26849 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2702 - وليد على محمد على شتله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122280   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26849 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  يمثل السيد/ 

وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيده/ ساره أحمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة( والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات 

التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك 

وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات 

والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على 

الشيكات   وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر , وللسيد/ وليد علي محمد علي 

شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين مع السيدة/ سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن وابرام عقود المعاوضة 

والتوقيع عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي 

والتوقيع على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.

2703 - شادي علي محمد علي شتله  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    122280   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26849 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2704 - ساره احمد السيد حسن المعايرجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122280   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26849 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  
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2706 - وليد على محمد على شتله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122281   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26850 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  يمثل السيد/ 

وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيده/ ساره أحمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة( والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات 

التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك 

وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات 

والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على 

الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر وللسيد/ وليد علي محمد علي شتله 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين مع السيدة/ سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن وابرام عقود المعاوضة والتوقيع 

عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي والتوقيع 

على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.

2707 - شادي علي محمد علي شتله  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    122281   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26850 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2708 - ساره احمد السيد حسن المعايرجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122281   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26850 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2709 - بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122281   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   26850 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  

2710 - مصطفى احمد عبد الحفيظ عيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122290   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   26922 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  - تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس العضاء والتشكيل والختصاصات .

2711 - جورج جبرايل القرداحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122499   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة

2712 - غبر جورج القرداحي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122499   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

2713 - احمد محمد مصطفي عبد السميع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122499   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

 - 2714

عمار محمد الخالد حجو الرفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122499   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  خروج للوفاه
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2715 - امل يحيى خليل ملوخية  مدير   المقيد برقم قيد    122723   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-08 

برقم ايداع   28937 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و المديرين مجتمعين أو منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و العقارات و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل و لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و لهما أيضا مجتمعين أو 

منفردين حق كفالة الغير و كذلك لهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع 

على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كل ذلك 

فيما ل يتعدى مبلغ مائة ألف جنيها  مصريا  أما ما يزيد عن مائة ألف جنيه مصري للسيدة/ أمل يحيى خليل ملوخية 

منفردة.

2716 - مايكل عزت حبيب غبر  مدير   المقيد برقم قيد    123078   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-17 

برقم ايداع   30477 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامه ولة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولة حق كفالة الغير

2717 - عبدالرحمن على احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق السحب و اليداع من البنوك وصرف الشيكات و 

التوقيع علي الشيكات وفتح وإغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن 

لدي البنوك و إبرام كافة التعاقدات و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم وقبض  ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة 

السندات الذنية  التجارية و إبرام العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  أو الجل 

وله حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الرضي  والمعدات و السيارات و 

التوقيع علي ذلك أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و القطاع 

العام  و قطاع العمال و بالخص الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقاري وهيئة سوق المال و الضرائب و 

الغرفة التجارية و الرقابة علي الصادرات و الواردات و الجمارك و إدارات المرور المختلفة و الهيئة القومية 

للتأمين الجتماعي كما له الحق في بيع جميع المواد و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و السيارات و 

المعدات بأنواعها و التوقيع نيابة عن الشركة علي هذه العقود أمام الشهر العقاري و لرئيس مجلس الدارة التصالح 

و البراء و النكار كما لهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر علما بأن تمثيل الشركة أمام 

القضاء من اختصاص رئيس مجلس الدارة فقط

2718 - عمر محمد نظير احمد هلول  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    123252   

وتم ايداعه بتاريخ    22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  
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2719 - عبدالرحمن على احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة رئيس مجلس الدارة وله حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وله الحق في فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك وله حق السحب والبداع والقتراض من البنوك والرهن وله 

الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف و عزل و كلء 

و مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و قبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل , وله حق شراء و بيع جميـع المـواد و المهمات والبضائع و المنقولت والعقارات و الراضي و 

السيارات و المعدات بكافة انواعها و التوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وله حق توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر , و له الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق 

التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

2720 - ضياء ابو الحسن حمدان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123252   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31066 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  

2721 - احمد سمير محمود عبد الهادى  مصفى   المقيد برقم قيد    123313   وتم ايداعه بتاريخ    

وفاء ما على الشركة من  24-07-2018 برقم ايداع   31463 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2018  بــ :  -

بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بايه طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين  ديون  2-

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة  3-

2722 - ياسر  عاطف حاطوم  مدير   المقيد برقم قيد    123389   وتم ايداعه بتاريخ    25-07-2018 برقم 

ايداع   31752 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  

2723 - محمد انس محمد  فؤاد  منافيخي  مدير   المقيد برقم قيد    123389   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31752 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  يتولي ادارة الشركة مدير او 

مديرون تعينهم الجمعيه العامه من بين الشركاء او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعيه العامه للشركه ان 

تعين مجلس من المديرين , وتخول له السلطات والصلحيات بموجب قرار منها , واستثناء من طريقة التعيين 

سالفة الذكر عين الشركاء :  1_ السيد / ياسر عاطف حاطوم _ الصفه : مدير _الجنسيه: لبنان _المقيم في : كفر 

سلوان _ لبنان .  2 _ السيد / محمد انس محمد فؤاد منافيخي _ الصفه : مدير _الجنسيه: سوريا _المقيم في : 

حلب _ سوريا .  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده  وذلك بعد التاكد من ان المديرين  لم يسبق صدور 

احكام قضائيه ضدهم وبانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبه جنايه او جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من 

العقوبات المشار اليها  في المواد ) 89 ( , ) 162 ( , ) 163 ( , )164( من قانون الشركات  الماده )12 ( بعد 

التعديل :   يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه 

العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات و الفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود التاسيس وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها,  

وكذلك له الحق في فتح فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربيه .

2724 - احمد برعى احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    123411   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-25 

برقم ايداع   31853 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  استقالة

2725 - محمد عبد الحفيظ على عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    123411   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31853 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  
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2726 - محمد عبد الستار مصيلحى سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    123411   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   31853 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  

2727 - جوزيف وحيد عوض يونان  مدير   المقيد برقم قيد    123474   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-26 

برقم ايداع   32075 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  مسئول عن النتاج والتصنيع - لمده غير محدده

2728 - ايمن ابو خضير العجمى شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    123474   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2018 برقم ايداع   32075 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  للشركة لمدة غير محددة-  يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويختص السيد / جوزيف وحيد 

عوض يونان – بالمسؤولية عن النتاج والتصنيع.   ويختص السيد / أيمن أبو خضير العجمي شاهين – منفردا 

ودون غيره – بتمثيل الشركة فى علقاتها مع الغير , وللمدير – منفردا -في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها, وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب  وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن  والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن أغراضها, وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التوقيع على عقود التأسيس والتعديل وتمثيل الشركة أمام القضاء وله حق 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2729 - كريستوفر  انتوني  زيجمونت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123684   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2018 برقم ايداع   32931 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  تعيين السيد/ كريستوفر أنتوني 

زيجمونت CHRISTOPHER ANTHONY ZIGMONT –  ممثل  عن شركة ذا جراند سيركل ريفر 

SIMON CHARLES  كروز لينز ال ال سي بدل  من السيد/ سايمون تشارلز وينتورث لكستون

.WENTWORTH

2730 - عبدالمعز عويس  على عويس  مدير عام   المقيد برقم قيد    123849   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   33623 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

2731 - حمدى عبد الحميد محمود محمد الجيزاوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    123849   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المديران الشركة  06-08-2018 برقم ايداع   33623 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  -

منفردين او مجتمعين فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . و لهما مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وتجديد 

عقود الرهن وتقرير حق عينى وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وحق الفراج عن راس المال  و التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على تلك العقود امام الشهر العقارى 

وتمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وتعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل والتوقيع على عقود تعديل عقد الشركة امام الشهر العقارى بعد موافقة 

الجمعية غير العادية على ذلك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2732 - رجاء أنور عباس الحليلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124149   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34878 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

2733 - السيد أحمد السيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-14 

برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  لفرع فاقوس الشرقية
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2734 - رضا محمد علي علي حمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  دمنهور البحيره

2735 - ميارعبد الحميد حسينى عبدالمطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

 - 2736

رشا جمال الدين عبد المنعم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  استقالة .

2737 - احمد صالح اسماعيل احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124193   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ,و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة.   وللستاذ / احمد صالح اسماعيل احمد  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب التوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات الشركة والحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخوله ايضا حق التوقيع عن 

الشركة وله ايضا حق تتبع الحسابات و التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكافة التعاملت مع البنوك  

والرهن و القبض و التوقيع على عقود الشراء والبيع منفردا .

2738 - محمد احمد عصام محمد عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

2739 - خالد محمد محمد زغروت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124193   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  استقاله

2740 - مراد احمد ابراهيم احمدالصاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46709   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2010 برقم ايداع   14577 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  تجديد مده عضوية مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأمن 1 / 1 / 2021 وتنتهي فى 31 / 12 / 2023  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة و تعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , و لمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين .  يكون حق التوقيع عن الشركة لكل من السيد/ مراد احمد ابراهيم الصاوي رئيس مجلس الدارة والسيد 

/ محمد احمد ابراهيم الصاوي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في التوقيع على 

عقود الشراء وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص وحق السحب واليداع من البنوك والمصارف والهيئات المالية والتوقيع على الشيكات والتعاملت سواء 

كانت محلية أو خارجية والتوقيع على عقود التأسيس والتعديلت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات البنكية و 

استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض وكذلك بيع السيارات والمنقولت من 

أصول الشركة بإسم الشركة ولصالح الشركة مجتمعين أو منفردين ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .  ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2741 - ثناء محمود عبدالعزيز محمد ابوزيد  مدير   المقيد برقم قيد    124230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35131 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  استقاله

2757 - عبدالرحمن مصطفي شاذلي رشيدي جلل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

98381   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2016 برقم ايداع   33472 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  
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2742 - محمد محمود سامى محمد سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    124230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35131 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

2743 - جون سمير رمزي عطيه ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106641   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2017 برقم ايداع   21308 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولين أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن جون سمير رمزي له منفردا التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه و 

ممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحرير مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل ما ذكر وحق التوقيع علي عقود الرهن و الكفاله للنفس والغير وذلك لمصلحه 

الشركه ولصاحبها

2744 - محمد عصمت يونس محمد  مدير   المقيد برقم قيد    124330   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-16 

برقم ايداع   35485 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة فى علقاتها مع الغير وله منفرداش فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر

2745 - اسامه حسن خليفه احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    124423   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-26 

برقم ايداع   35785 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

اسامه حسن خليفه احمد مصفي للشركه   1- وفاء ما علي الشركة من ديون.  2- تمثيل اشركة امام القضاء وقبول 

الصلح والتحكيم.  3- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخري ما لم ينص في وثيقة 

تعيين المصفي اجراء البيع بطريقة معينة.  علي ان تكون مدة التصفية )سنة( تبدا من تاريخ التاشير بالسجل 

التجاري

2746 - مصطفى فارس سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84406   وتم ايداعه بتاريخ    1989-11-21 

برقم ايداع   8270 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  

2747 - ابراهيم مصطفى سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84406   وتم ايداعه بتاريخ    1989-11-21 

برقم ايداع   8270 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  
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2748 - محمد عبد ا فتحي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84406   وتم ايداعه بتاريخ    1989-11-21 

برقم ايداع   8270 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  

2749 - عمرو محمود صلح الدين مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124630   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2018 برقم ايداع   36694 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  

2750 - شريف محمد محمود حلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124663   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2018 برقم ايداع   36876 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  استقالة

2751 - راجية محمد شريف عبد النبى سعد كامل عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    124942   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38139 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  استقالة

2752 - عبد ا محمد عبد الحليم سلم  مدير   المقيد برقم قيد    124942   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38139 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  

2753 - هان محمد نبوى ابراهيم خلف ا  مدير   المقيد برقم قيد    124942   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38139 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفه لمدة 

غير محددة .

2754 - هناء بيومى حامد طاهر  مدير   المقيد برقم قيد    124942   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-12 

برقم ايداع   38139 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  استقالة

2755 - احمد بكر مهدى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    125010   وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2018 برقم 

ايداع   38359 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

2756 - ابراهيم احمد الحسيني ابراهيم حسبو  مدير   المقيد برقم قيد    125010   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   38359 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  استقالة

2765 - على عبد ا محمود عقده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98580   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2016 برقم ايداع   34287 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  ممثل عن شركه ام بي اي 

كروز لداره الفنادق ------- يكون حق الداره والتوقيع  للسيد / على عبد ا محمود عقده رئيس مجلس الداره 

ممثل عن شركه  ام بى اى كروز  لداره الفنادق )منفردا( حق التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة أشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار 

خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و له حق القتراض و الرهن و 

كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشركه و العقود بكافة أنواعها و 

التوقيع على عقود انشاء و تأسيس و تعديل الشركات أمام الشهر العقارى و السجل التجارى و الهيئة العامة 

للستثمار و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و له حق قبض ودفع كافة المبالغ و تحويل و 

توقيع و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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2766 - تامر أحمد محمد أدهم ربيع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    125329   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-09-2018 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  الموافقة 

بالجماع علي تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - و تمت الموافقة علي تحديد صلحيات مجلس الدارة 

لتصبح كما يلي - تم تحديد صلحيات مجلس الدارة كالتي - السيد/ تامر أحمد محمد أدهم ربيع - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب, والسيد/ وليد عبد الرحمن ابراهيم الملح - نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, 

والسيد/ أحمد صلح محمد عرفه – عضو مجلس الدارة )مجتمعين أو منفردين( حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

أمام الجهات الرسمية ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح 

العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والحق فى التعامل مع مصلحة الضرائب العامة 

والمبيعات ومكاتبها المختلفة وتسليم واستلم كافة الوراق والمستندات وإتخاذ جميع الجراءات المتعلقة بهذا الشأن 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها - وللسيد/ تامر أحمد محمد أدهم ربيع - رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب, والسيد/ وليد عبد الرحمن إبراهيم الملح – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , والسيد / احمد 

صلح محمد عرفه – عضو مجلس الدارة )مجتمعين أو منفردين( الحق فى التوقيع علي عقود الشراء ولهما حق 

الفراج عن رأس المال ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق ومكاتبها المختلفة وإدارات المرور والتراخيص ومكاتب السجل التجاري وتسليم واستلم كافة الوراق 

والمستندات وإتخاذ جميع الجراءات المتعلقة بهذا الشأن - ويكون حق الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي باسم الشركة ولصالحها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الدارة, وكذلك يكون للسيد/ تامر أحمد 

محمد أدهم ربيع – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, والسيد/ وليد عبد الرحمن إبراهيم الملح – نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( حق رهن وإستبدال وبيع المنقولت والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها, وكذلك لهما حق القتراض والحصول علي كافة التسهيلت الئتمانية من البنوك )مجتمعين أو 

منفردين( - وللسيد/ تامر أحمد محمد أدهم ربيع – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردا ( الحق فى تمثيل 

الشركة أمام القضاء - وللسيد/ تامر أحمد محمد أدهم ربيع-  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, وللسيد/ وليد 

عبد الرحمن إبراهيم الملح – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, والسيد/ أحمد صلح محمد عرفه - 

عضو مجلس الدارة ) لكل  منهما ( الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر من اختصاصاتهما .

2778 - شريف حسام الدين لطفي توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126361   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   43632 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن  للصناعات الحديدية 

والجلفنة  ش . م . م

2779 -  علء لطفى محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126361   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   43632 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن شركة توكل 

للصناعات الحديدية والجلفنة  ش . م . م
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2767 - بدري رجب حسن سيد  مدير   المقيد برقم قيد    125402   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-2018 برقم 

ايداع   39831 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2018  بــ :  ويباشر المدير/ المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يكون لمؤسس الشركة او المديرين منفردين او مجتمعين كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها 

وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية . ويمثل المديرين 

الشركة امام القضاء والغير . ويكون المديرين مسؤولون عن ذلك امام مؤسس الشركة  وللمديرين منفردين او 

مجتمعين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولمؤسس الشركة السيد /  غانم صفوت غانم عبد الحكيم 

منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2768 - غانم صفوت غانم عبدالحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    125402   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2018 برقم ايداع   39831 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2018  بــ :  

2769 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    82966   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2015 برقم ايداع   14248 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامنين السيد / ايهاب شكري رياض داوود سليمان وله منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكفاله الغير وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

2770 - احمد محمد الزهري الجزار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    125614   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40696 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  

2771 - محمد عصام حلمى منيب  محمد حلمى منيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125668   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-09-2018 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  

2772 - محمد  علء الدين  عباس  محمد  حلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125668   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-09-2018 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  

2773 - عزة منيب مصطفى كمال منيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125668   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  

2774 - محمد عماد مصطفى كمال منيب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    125668   

وتم ايداعه بتاريخ    30-09-2018 برقم ايداع   40909 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  استقاله
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2775 - محمد امام منصورامام  مدير   المقيد برقم قيد    125910   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم 

ايداع   41854 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع  لتصبح كالتالى : يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العمومية العامة 

ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حساب وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمنقولة وكذلك لهما الحق منفردين 

او مجتمعين فى بيع وشراء السيارات للنفس والغير ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر

2776 - حاتم محمود سامى السباعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    126124   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-10-2018 برقم ايداع   42692 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات مع بقاء صلحيات التوقيع كما هى دون اى تعديل

2777 - فادي حسام الدين لطفي محمد توكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126361   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2018 برقم ايداع   43632 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  ممثل عن للصناعات 

الحديدية والجلفنة

2790 - سلمى محمد مامون محمد قداح  مدير   المقيد برقم قيد    127165   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2018 برقم ايداع   46918 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللسيدة / ريم عادل رمضان 

عمار ابو الفضل الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركه أمام القضاء , وللسيدة / سلمى محمد 

مأمون محمد قداح الحق فى التعامل مع التأمينات الجتماعية والتوقيع عن الشركة وحق التعامل والتوقيع نيابة عن 

الشركة أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركه 

وضمن أغراضها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم 

الشركه ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير  في كل 

او بعض ما ذكر .

2791 - ريم عادل  رمضان عمار ابو الفضل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127165   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2018 برقم ايداع   46918 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  
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2792 - سعد بن على بن محمد القحطانى  مدير   المقيد برقم قيد    127255   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2018 برقم ايداع   47284 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2018  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد 

سعد بن على بن محمد القحطانى منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة الستدات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2793 - خالد عابد عبد ا عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    127298   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47458 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  يمثل المديران الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران منفردان او مجتمعان  

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات  والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق فى  تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل  الغير فى كل او بعض 

ماذكر

2794 - محمد محمد عيد تليج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127554   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48503 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

2811 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن غازي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128853   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53371 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  قبول استقاله

2812 - سهر فهمى عباس محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  استقالة

2813 - هشام محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128893   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2018 برقم 

ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  استقالة

2814 - وائل محمد الهادى غريب السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129091   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   54199 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2018  بــ :  - المصنع

2815 - احمد سيد كامل ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129091   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   54199 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2018  بــ :  شارع مصطفى كامل - بدل 

من السيد صلح ابورحاب عبدالحميد

2831 - عمرو محمد حسن السرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129515   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56135 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  

2875 - وليد صلح عطية مرسى عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

2876 - مينا لبيب اسعد جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

2877 - كريم سعيد محمد على سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  
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2878 - محمد علء محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

2795 - مهند محمد سرداح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    127554   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2018 برقم ايداع   48503 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  حق الداره والتوقيع 

للسيد / مهند محمد سرداح - رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب والسيد/ محمد ماهر محمد سرداح - نائب رئيس 

مجلس الداره ولهما حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها وبالتوقيع علي المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره ويمثلن الشركه امام القضاء ولهما الحق في تعيين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق 

التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع مجتمعين او 

منفردين علي عقود الشراء والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق ابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعلومات الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

2796 - محمد ماهر محمد سرداح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127554   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48503 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

2797 - اندريا فوتيس اندريا  فلفانس  مصفى   المقيد برقم قيد    127583   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48587 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وذلك لمده سنه قابله للتجديد وذلك من تاريخ التاشير في السجل التجاري - وتعيين السيد / اندريا فوتيس اندريا 

فلفانس مصفي للشركه ولسيادته في هذا الخصوص - وفاء ما علي الشركه من ديون ان وجدت - بيع مال الشركه 

منقول او عقارا بالمذاد العلني او باي طريقه اخري تتناسب ووضع الشركه - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول 

الصلح والتحكيم ( وقد تنازل سيادته عن كامل اتعابه مقابل كامل اعمال التصفيه
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2798 - حاتم محسن محمد صبرى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    127591   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2018 برقم ايداع   48603 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ عمر هشام هجرس 

احمد هجرس والسيد/ بيير ايمن كرم خميس سعد والسيد/ علي جمال علي محمد الطرش  مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه مجتمعين او منفردين ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و ايضا لهم مجتمعين أو منفردين التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال  و فتح الحسابات البنكيه لدى البنوك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر   وللسيد / حاتم محسن محمد صبري يوسف والسيد/ عمر مجدي محمد علي الشيخ والسيد / 

الشريف الحسن الشريف الحسين الشريف محمد حازم مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج 

عن راس المال  و فتح الحسابات البنكيه لدى البنوك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. .  

وللسيد / عمر مجدي محمد علي الشيخ والسيد / الشريف الحسن الشريف الحسين الشريف محمد حازم لهما حق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  بحد اقصي ) 20 مليون جنيه مصري( ول يجوز لهم توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض بعض ما ذكر.وللسيد / حاتم محسن محمد صبري يوسف له منفردا حق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  بحد اقصي ) 100مليون جنيه مصري( ول يجوز له توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض بعض ما ذكر - التفويض بتقديم كفالت عينية وذلك برهن الفواتير المستحقة 

للشركة وكذا رهن الحسابات البنكية المملوكة للشركة وذلك كضمان وتأمين للقروض والتسهيلت الئتمانية 

المتنوعة الممنوحة أو التي ستمنح لشركة تريل هولدج بى فى ) Trella Holding BV  (  )شركة مؤسسة 

وقائمة بدولة هولندا ( سجل تجاري رقم 859591165  وكافة ما يستحق عليها من عوائد عمولت مصاريف 

وأية مستحقات أخري. وتفويض السيد/ عمر هشام هجرس احمد هجرس في التوقيع علي كافة العقود والمستندات 

وإتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام ذلك أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية

2799 - طارق محمد حسن سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    127908   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   49791 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  اضافة حق التوقيع  عن الشركة 

امام الهيئات المالية والبنوك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية 

من البنوك لكل من السيد المهندس / طارق محمد حسن سليمان – العضو المنتدب والسيد المهندس/ عمرو جمال 

الدين محمد حجاج – المدير التنفيذى ) مجتمعين ( مع بقاء التفويضات كما هى دون تعديل .

2800 - سامح السيد الحمدي حسين سراج الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

127997   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50212 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ 

:  تجديد مجلس الدارة بنفس التشكيل والختصاصات .

2801 - احمد جميل حامد السيد على الشيخ  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    128020   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50300 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  عزل

2802 - اشرف عبدالحكم عبدالحميد عطيه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    128020   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50300 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  
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2803 - احمد محمد عبدالحميد جنينه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    128020   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50300 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وحق النكار والبراء 

والقرار والصلح والطعن بالتزوير في القضايا التي ترفع من أو على الشركة  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر . ولكل من ) رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( مجتمعين 

أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن رأس المال وحق 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 واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . ولعضاء مجلس الدارة من ذوى الخبرة  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2804 - عمرو محمد عبد الحميد جنينه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    128020   

وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50300 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  

2805 - محمد عبد الحميد مصطفي علي جنينه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128020   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2018 برقم ايداع   50300 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  

2806 - ايمن عبدالسلم السيد الشويخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128438   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   51780 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2018  بــ :  

2807 - عادل ادوار زكي اسطفانوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    128438   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   51780 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2018  بــ :  

2808 - احمد يحيي حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    128736   وتم ايداعه بتاريخ    12-12-2018 برقم 

ايداع   52920 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2018  بــ :  استقالة

2809 - أحمد عصام حسن محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    128736   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2018 برقم ايداع   52920 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2018  بــ :  استقالة

2810 - خالد محمد فريد عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    128736   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-12 

برقم ايداع   52920 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2018  بــ :  - يمثل مدير الشركه فى علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركه أو 

القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه للمدير منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغرضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم  وكذلك له الحق 

فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على عقود تعديل 

الشركه وكذلك عقود اشتراك الشركه فى تاسيس الشركات الخرى امام الشهر العقارى وكافه الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر . أما التعامل مع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها يكون للسيد / خالد محمد فريد عبدالفتاح )مدير 

الشركة( منفردا او مجتمعا مع السيد / هانى فاروق رياض إبراهيم )مصرى الجنسيه – رقم قومى 

27206200101412 – تاريخ الميلد 20 /6 /1972( )المدير المالى( .
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2816 - احمد عز الدين مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129167   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2018 برقم ايداع   54517 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2018  بــ :  تعديل سلطات التوقيع عن 

الشركة لتصبح كالتالي : يحق للسيد رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب مجتمعين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن الفراشها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم مجتمعين حق التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع والتوقيع على 

الشيكات والتوقيع على عقود شراء وبيع الصول غير العقارية بما في ذلك السيارات وذلك بدون حد أقصى - كما 

لهم الحق مجتمعين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - التعامل يكون للسيد / نائب رئيس مجلس 

الدارة مع السيد رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب الحق في باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وإبرام كافة العقود 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وفتح الحسابات بالبنوك والفراج عن رأس المال والتوقيع أمام جميع 

البنوك والمصارف من سحب وابداع وتوقيع الشيكات حتى مبلغ 350000 جنيها مصريا ) ثلثمائة وخمسون الف 

جنيها مصريا ( - يكون للسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب منفردين الحق في التوقيع أمام جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات في حدود 250000 جنيها ) مائتان وخمسون ألف 

جنيها  مصريا  ( يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب منفردين الحق في استصدار خطابات 

الضمان وشهادات الضمان من البنوك والمؤسسات المالية حتى مبلغ 1500000 جنيها مصريا ) مليون وخمسمائة 

الف جنيها مصريا ( وفيما زاد عن ذلك يكون الحق في التوقيع للسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو 

المنتدب مجتمعين - يكون للسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب مجتمعين الحق في القتراض 

والرهن والتسهيلت النتمائية حتى مبلغ 10000000 جنيها مصريا ) عشرة مليين جنيها مصريا ( وفيما زاد 

عن ذلك يجب موافقة الجمعية العمومية للشركة

2817 - ايمن ابو خضير العجمى شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    129196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54676 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  - لمده غير محدده - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويختص السيد / طارق مصطفى 

طه احمد يونس – بالمسؤولية عن النتاج والتصنيع- ويختص السيد / أيمن أبو خضير العجمي شاهين – منفردا 

ودون غيره – بتمثيل الشركة فى علقاتها مع الغير ,وله – منفردا -في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها, وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب  وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن  والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن أغراضها, وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التوقيع على عقود التأسيس والتعديل أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وكافة الجهات , وتمثيل الشركة أمام القضاء, وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

2818 - طارق  مصطفى طة احمد يونس  مدير   المقيد برقم قيد    129196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54676 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  مسئول عن النتاج والتصنيع - 

لمده غير محدده -

2819 - ايمن السيد سلطان صقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  استقاله

2820 - عابد رشاد عبد المقصود بيلي 

طولن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2018 برقم ايداع   

55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  خروج للوفاه

2821 - شاكر شوقي شاكر حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  
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2822 - محمد نادر رشدي المتولي يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    129403   

وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

2823 - عمر عبد السميع عمرالشهابي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

2824 - احمد ابراهيم محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

2825 - اسعد مصطفي  احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  علي ان يستمر المجلس قائما 

باعماله لمد ه ثلث سنوات

2826 - على احمد على مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129403   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   55718 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  

2827 - فؤاد محمد محمد اللفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11339   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2004 برقم ايداع   3038 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2018  بــ :  يملك حق التوقيع عن 

الشركه علي انفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو أخر ينتدبه المجلس 

لهذا الغرض , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخول لهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين .   يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها علي ان يجتمع السيد 

الدكتور / فؤاد محمد محمد اللفي رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مع اي من السادة والدكتور / عبد الكريم 

محمد محمد حتاتة  عضو مجلس الدارة المنتدب او السيد الدكتور / محمد فيصل كامل ابراهيم حامد عضو مجلس 

الدارة مجتمعين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمان اغراضها امام جميع الجهات      الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع مكاتب الشهر العقاري وجميع مكاتب الهيئه   

العامة للتامينات الجتماعية بجميع فروعها و جميع ادارات المرور ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة 

العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وووزارة الصحة 

بجميع قطاعاتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن بكافة صور التعامل من جميع البنوك 

والمصاريف باسم الشركة وضمان اغراضها وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية لكل ما هو ثابت ومنقول والراضي والمباني والعقارات والسيارات والدراجات البخارية باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهما حق الفراج عن راس مال 

الشركة من البنوك ولهما حق التوقيع علي عقود تعديل الشركة وكذلك عقود الشتراك في تاسيس وتعديل عقودها 

والتخارج منها ولهم حق التصالح والتنازل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . ومجلس الدارة الحق 

في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين.

2828 - محمد السيد محمد عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57771   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2012 برقم ايداع   7910 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة 3 سنوات بذات التشكيل وذات الختصاصات

2829 - امجد امين القضمانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129515   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56135 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  استقاله
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2830 - محمد محمد حسن السرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129515   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56135 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لثلث 

سنوات و تحديد اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالى / يملك حق التوقيع  على معاملت الشركة وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين 

عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  و للسيد محمد 

محمد حسن السرى )رئيس مجلس  الدارة( منفردا  الحق فى التوقيع عن الشركة والتعامل بأسمها مع جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والخاص والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وله   

فى هذا الصدد الحق فى إجراء كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن  غرض الشركة  

بالنقد أو بالجل وعلى الخص تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتوقيع والتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله الحق فى 

التعامل على كافة المعاملت البنكية من فتح  حسابات بجميع انواعها )حسابات جارية – اعتمادات – خطابات 

ضمان( والسحب واليداع  واصدار الشيكات وله الحق فى شراء ورهن أصول الشركة من عقارات و منقولت 

وسيارات والتوقيع على العقود  أمام الشهر العقارى والتوثيق والقتراض والرهن  وتجديد عقود الرهن وتقرير 

حق عينى من البنوك والمؤسسات المالية والتسهيلت الئتمانية وله حق فى توكيل أو تفويض الغير  فى كل او 

بعض ما ذكر.  وقد فوض السيد/ محمد محمد حسن السرى )رئيس مجلس الدارة( السيدة/ زينب محمد حسن 

السرى فى الصلحيات التيةالتوقيع عن الشركة والتعامل بأسمها مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والخاص والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة ولها هذا الصدد الحق فى 

إجراء كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن  غرض الشركة  بالنقد أو بالجل وعلى 

الخص تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ والتوقيع والتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله الحق فى التعامل على كافة المعاملت 

البنكية من فتح  حسابات بجميع انواعها )حسابات جارية – اعتمادات – خطابات ضمان( والسحب واليداع  

واصدار الشيكات.

2832 - خالد يوسف مصطفى  شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    129522   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-30 

برقم ايداع   56232 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة و يقر 

المدير بانه لم يسبق صدور احكام قضائية ضد احدهم بعقوبة جناية اة جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من العقوبات 

المنصوص عليها في المواد )89( , )162( , )163( , )164( من القانون رقم 159 لسنه 1981 , وذلك خلل 

الخمس سنوات السابقة علي تعيينه) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ( , وانه ل يعمل بالحكومة او بالقطاع العام او 

بقطاع العمال العام .   يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد ا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة   

وللسيد / خالد يوسف محمد شلبى منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديل اشهار وفسخ وتخارج وتصفيه وحق التعاقد مع النفس والغير وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
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2833 - ساندرا رأفت توماس رياض باخوم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    129650   

وتم ايداعه بتاريخ    03-01-2019 برقم ايداع   379 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  تمت الموافقة 

على تعديل الصلحيات للشركة لتصبح :- يكون حق الدارة والتوقيع للستاذه / ساندرا رأفت توماس رياض 

باخوم - رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب أو الستاذه / كارولين رافت توماس رياض - عضو مجلس الداره 

مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة ورفع القضايا والتصالح والتنازل عن القضايا ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما جميع الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع على عقود تعديل 

وتأسيس الشركات أمام مصلحة الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والبنوك وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ويكون للسيد / رأفت توماس 

رياض باخوم مدير العلقات العامة بالشركة الحق فى التوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية منفردا .

2834 - عمرو محى الدين خليل قندديل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    129668   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-01-2019 برقم ايداع   399 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  تجديد تعيين 

السادة اعضاء مجلس الدارة لمدة جديدة بذات الصلحيات

2835 - خلود خالد محمد شريف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2019 برقم ايداع   1001 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  

2836 - طارق عيد محمـــد محمـــود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130166   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2019 برقم ايداع   2256 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  تمت الموافقة بالجماع على ان 

من يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات 

من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق 

التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة السيد / طارق عيد محمد محمود  منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام قطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات 

وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء واليجار والبيع والرهن والتنازل 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق 

التوقيع عن الشركة فى الشهر العقارى  والضرائب  والتامينات  والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  والهيئة 

العامة للصادرات والواردات  والسجل التجارى  والغرفة التجارية  وضرائب القيمة المضافة واتحاد المقاولين 

والعلمات التجارية وادارات المرور ومصلحة الشهر العقارى  وحق التوقيع على عقود التعديل فى الشهر العقارى 

وحق التوقيع على عقود تاسيس الشركات باسم الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وله 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - ---- ملحوظه : على الشركة توفيق اوضاعها وقانون الستيراد
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2837 - عادل هارفى العبد سعيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    130259   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  في التوقيع عن الشركة 

مجتمعين او منفردين امام الجهات الرسمية والدارية والحكومية والغير الحكوميه ووزارة المالية ووزارة التجارة 

الخارجية والتموين ووزارة الكهرباء ووزارة القوى العاملة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم والتمثيل امام المحاكم بجميع درجاتها والتوقيع امام الشهر العقاري والدارة العامة للشركات والهيئة 

العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة على الصادرات والواردات والهيئة 

العامة للمياة والصرف الصحى وسجل الموردين والسجل التجاري والغرفه التجاريه ومصلحة الضرائب العامة 

ومصلحة الضرائب القيمة المضافة ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة التامينات الجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 

العاشر من رمضان والمطافى والنيابات العامة وادارات المرور والفراج عن راس مال الشركة من البنك وكذلك 

فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك والمصارف من ايداع وسحب والتوقيع علي الشيكات واصدار خطابات 

الضمان وفتح العتمادات المستندية  وفى طلب التسهيلت الئتمانية من البنوك و في التوقيع علي عقود القروض 

و الرهن و شطب الرهن وفي التعامل مع بورصه الوراق المالية وفي شراء وبيع السهم في البورصه وللشركة 

حق كفالة الغير وفي شراء وبيع ورهن وشطب الرهن لصول الشركة من ماكينات والت وسيارات وعقارات 

ومباني واثاث وخلفه و فى تعيين المديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين ولهم حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتوقيع على تلك العقود امام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولهم الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولرئيس ونائب 

رئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك.

2838 - مينا مجدى ابراهيم اسكندر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    130259   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  

 - 2839

نرمين يسمو يعقوب اسحق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130259   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  والعضو المنتدب

2840 - عبد مريم هارفي العبد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130259   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  

2841 - هالة هارفى العبد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130259   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  

 - 2842

ميرنا عادل سامى حبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130259   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2757 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  

2843 - محمد عبد الحارس محمود عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    130558   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   3872 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين أو مجتمعين 

حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهدات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء 

ةالقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر وللسيد محمود عبد الحارس محمود عبد الحليم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم منفردا .

2844 - همسه عبد المنعم محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130583   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   3952 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  
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2845 - سالم  محمد  سالم  علي  هارون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130583   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   3952 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

2846 - يسرا سيد محمد رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130583   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   3952 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  استقاله

2847 - محمد عبد المنعم محمد حسن فرج ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    130583   

وتم ايداعه بتاريخ    28-01-2019 برقم ايداع   3952 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

2848 - اسماء باسم مصطفى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    130627   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   4050 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  استقالة

2849 - محمد حسين محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    130627   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-28 

برقم ايداع   4050 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

2850 - عمرو ابراهيم شفيق القبانى  مدير   المقيد برقم قيد    130627   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-28 

برقم ايداع   4050 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

2851 - محمود حسين محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    130627   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-28 

برقم ايداع   4050 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و للمديرين السيد/ محمود حسين 

محمود محمد والسيد / محمد حسين محمود محمد - مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و 

الفراج عن راس المال وكذلك لهم حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى العقارات ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

.

2852 - نور الدين عبد الشكور عمر خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130663   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-01-2019 برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و 

للمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين.  و لرئيس الحق منفردا حق التوقيع و السحب و الفراج عن راس المال المودع بالبنك و حق القتراض 

و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم 

و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و 

لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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2853 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41436   

وتم ايداعه بتاريخ    05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين . لرئيس مجلس الدارة - التوقيع نيابة عن الشركة فى القرار والصلح والنكار 

والبراء في كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة . وكذا حق التوقيع عن الشركة علي كافة أنواع عقود 

تأسيس الشركات والمساهمة في شركات أخري والتخارج منها وإنشاء وإفتتاح فروع للشركة جديدة داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية وذلك كله بإسم ولصالحها والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى. والتعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم . يملك كل من ) أحمد محمد صلح الدين أحمد شلش – أحمد حسني علي عبدالمعطي ( 

مجتمعين  بدون حد أقصي حق التوقيع نيابة عن الشركة في القتراض والرهن بكافة أنواعهما من البنوك للشركة 

, وكذا ابرام عقود المعاوضة وقبولها والتوقيع على كافة الكفالت العادية والتضامنية مقابل التسهيلت الئتمانية 

للشركات التي تساهم فيها الشركة أو الغير, وكذا التوقيع علي عقود البيع والتنازل للوراق المالية المملوكة للشركة 

. وكذا التوقيع علي عقود البيع والشراء لصول الشركة سواء عقارية أو منقوله والتنازل عنها باسم الشركة 

ولصالحها , ولهم حق تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر . يملك كل من : )أ ( أحمد محمد صلح 

الدين أحمد شلش - كريم خالد مصطفي كامل عبدالفتاح - مجتمعين بدون حد أقصي . )ب ( أحمد محمد صلح 

الدين أحمد شلش - محمد علي عبده علي – مجتمعين  في حدود مليون جنيه مصري . )ت ( بشير كميل كفورى - 

كريم خالد مصطفي كامل عبدالفتاح - مجتمعين في حدود مليون جنيه مصري . )ث ( بشير كميل كفورى  - محمد 

علي عبده علي – مجتمعين  في حدود خمسمائة الف جنيه مصري  . حق التعامل مع البنوك في فتح وغلق 

الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها والتوقيع علي الشيكات وكذا التوقيع على كافة أنواع العقود 

والتفاقيات بما في ذلك عقود العملء والتوقيع على أوامر الشراء وعقود مقاولى الباطن وعقود شراء جميع 

الوراق المالية بكافة أنواعها بإسم الشركة ولصالحها . وعقود شراء أصول الشركة سواء عقارية أو منقوله باسم 

الشركة ولصالحها .

2854 -  بشير كميل كفوري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  

2855 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41436   

وتم ايداعه بتاريخ    05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  

2856 - كميل بشير كفوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  

2857 - احمد حسنى على عبدالمعطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  ممثل عن شركة سكاى لتملك 

وادارة المشروعات ش . م . م

2858 - كريم خالد مصطفى كامل عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  

2859 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  

2860 -  بشير كميل كفوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  المنتدب

2861 - كميل بشير كفوري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2009 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2019  بــ :  
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2862 - السيد شرقاوى احمد عبدالعال  مصفى   المقيد برقم قيد    130808   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2019 برقم ايداع   4683 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2019  بــ :  ومهامه على الوجه التالى :-   

فحص واغلق الملفات الضريبه العامه على الدخل وضريبة المبيعات  بيع اصول وممتلكات الشركة   2- -1

وضريبة الدمغة وكسب العمل وملف التأمينات الجتماعية وتسليم البطاقة الضريبيه وشهادة التسجيل وسداد 

تحديد  تحصيل المديونيات الخاصة بالشركة وسداد اللتزامات المستحقة على الشركة   4- المستحقات   3-

عرض ناتج التصفية على الجمعية  فائض او عجز التصفية ووضعه فى الحساب البنكى الخاص بالشركة   5-

العمومية لخلء المسئولية

2863 - سحر السيد احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    36741   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2009 برقم 

ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  

2864 - جيهودي موستيرت JEHUDI MOSTERT  مدير   المقيد برقم قيد    36741   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2009 برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  

2865 - جون ميرديتا GJON MIRDITA  مدير   المقيد برقم قيد    36741   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2009 برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  تعديل رقم جواز السفر - 

219431468

2866 - محمد عمر محمد درويش  مدير   المقيد برقم قيد    36741   وتم ايداعه بتاريخ    2009-01-22 

برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

2867 - احمد عبد اللطيف رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130923   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2019 برقم ايداع   5115 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  استقالة

2868 - احمد محمد احمد عبد اللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130923   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2019 برقم ايداع   5115 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  

2869 - محمد سامى  محمد قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130933   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  ممثلعن دار الطب للخدمات 

العلجية - بدلمن السيد / عمرو فتح ا عمران رافع

2870 - محمد رمزى رشدى اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130955   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   5147 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  استقالة

2871 - تامر ماهر حسن سليط  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130955   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   5147 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

2872 - شهدان محمد عادل شفيق جبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130955   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   5147 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  

2873 - جيهان على عبد الحميد شكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130955   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   5147 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  

2874 - محمد محمود مصطفى محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131250   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6320 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  
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2881 - طه عبدالموجود طه سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    131523   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-02-2019 برقم ايداع   7493 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  الموافقة 

بالجماع علي تعديل اختصاصات وصلحيات مجلس ادارة الشركة لتصبح كالتالي : لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب المهندس/ طه عبدالموجود طه سليمان ونائب رئيس مجلس الدارة المهندس/ شريف عاطف 

عباس خليل ولعضو مجلس الدارة المهندس/محمد محمد عربي إبراهيم خضر لهم منفردين حق الدارة والتوقيع 

علي معاملت الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وفتح حسابات في البنوك وتحرير الشيكات فيما ل يجاوز عشره مليون جنيه مصري ولي اثنين مجتمعين من 

السادة أعضاء مجلس الدارة )طه عبدالموجود طه سليمان – شريف عاطف عباس خليل – محمد محمد عربي 

إبراهيم خضر( التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات في 

البنوك وفي تحرير الشيكات فيما يجاوز عشره مليون جنيه مصري و استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق القتراض والرهن ولهما حق التعامل مع البنوك 

علي الحسابات الدائنة وإصدار خطابات الضمان وابرام المرابحات وتفويض وتوكيل الغير في التعامل مع البنوك 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود البيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها للنفس أو للغير ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

2882 - محد شريف صلح الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131595   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2019 برقم ايداع   7829 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2019  بــ :  

2883 - بيتر ايجنتس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131669   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-20 

برقم ايداع   8046 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2019  بــ :  ممثل  عن شركة اكسا افريكا هولدينج

2886 - مهاب عماد عبد السلم الفوال  مدير   المقيد برقم قيد    131881   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8877 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا  حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات والمنقولت 

بأسم الشركة ولصالحها وله العق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية أبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2887 - مصطفى احمد محمد فهمى البراد  مدير   المقيد برقم قيد    131881   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8877 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  استقالة

2888 - فادى عازم عزيز بسخرون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131889   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8885 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2889 - تريزه  عياد  ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131889   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8885 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2890 - عمرو عادل سعد الدين ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  واستقالة السيد/ عمروعادل سعد 

الدين ابراهيم ) العضو المنتدب ( من عضوية مجلس الدارة وإعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح على النحو التي 

:

2891 - مجدى محمد على الكومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  
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2892 - مؤمن احمد محمد الميهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2893 - شريف فهمى أسماعيل سند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2894 - محمد عمرو محروس عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  

2909 - ايات شاكر محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    132547   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2019 برقم 

ايداع   11187 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  

2938 - ماجد حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133462   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2019 برقم ايداع   14357 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

بروبرتيز للتنمية العمرانية

2939 - محمود حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133462   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2019 برقم ايداع   14357 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

بروبرتيز للتنمية العمرانية

3007 - احمد خالد رأفت ابراهيم عليان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    136067   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2019 برقم ايداع   24024 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  

3008 - احمد عبد العاطى يوسف يوسف سعد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    136067   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2019 برقم ايداع   24024 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  

3018 - تامر ماهر علي الشيديدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136425   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25545 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  - مع تخويله ذات الصلحيات 

المقررة لرئيس مجلس الدارة

3019 - احمد حسن عبد المجيد العزب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87170   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30008 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  للوفاه
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2884 - حسن محمد حسن الشبراويشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131669   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   8046 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2019  بــ :  قررت الجمعية العادية بالجماع 

على تعديل سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالى منح كل من : السيد / حسن محمد حسن الشبراويشى , 

رئيس مجلس الدارة - السيد / بيتر ايجنتس ممثل عن شركة اكسا افريكا هولدينج )عضو مجلس ادارة ( - السيد / 

انتون ليرادو سيلفا ,عضو مجلس الدارة - السيد / جيمس ماثيو سيل ,عضو مجلس الدارة - السيد / خالد يحيى 

على الشعرانى ,المدير التنفيذى منفردين سلطات التوقيع التالية : تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والغير على سبيل المثال ل الحصر أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة لللستثمار 

والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد والحفظ المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وكافة الجهزة الخرى والمحليات والحياء وكافة المحافظات والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الكهرباء والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه 

الشرب ووزارة الصحة والسكان ونقابة الطباء الرئيسية وكافة النقابات الفرعية وإدارات العلج الحر وإدارات 

النفايات والمعهد القومي لعلوم الليزر والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة والشركة المصرية للتصالت وشركات 

الغاز ومكاتب السجل التجاري والغرف التجارية وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بجميع مأموريتها 

والجمارك بجميع فروعها – كما يكون لى منهم منفردين الحق في التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية سالفة الذكر والتعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار 

وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة لممارسة أنشطة الشركة من كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات الضمان وإصدار السندات الذنية والرهن باسم الشركة وضمن أغراضها وذلك كله دون حد 

أقصى كما يكون لى منهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات 

الممنوحة إلى كل منهم ولهم كذلك الحق في الفراج عن رأسمال الشركة - منح سلطات التوقيع التالية للسادة التى 

اسمائهم : السيد / حسن محمد حسن الشبراويشى رئيس مجلس الدارة - السيد / بيتر ايجنتس ممثل عن شركة اكسا 

افريكا هولدينج عضو مجلس ادارة - السيد / انتون ليرادو سيلفا عضو مجلس الدارة - السيد / جيمس ماثيو سيل 

عضو مجلس الدارة - السيد / خالد يحيى على الشعرانى المدير التنفيذى منفردين فيما ل يجاوز مبلغ 5000000 

جنيه مصرى )خمسة مليين جنيه مصرى( وفى حالة تجاوز هذا المبلغ يلزم توقيع اي اثنين منهم مجتمعين , الحق 

فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لممتلكات الشركة ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى ابرام والتوقيع باسم الشركة 

على كافة انواع العقود بما فى ذلك عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود الشراء وعقود اليجار والنتفاع وحق 

إبرام والتوقيع باسم الشركة على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية والرهن والتوقيع 

على جميع المستندات والنماذج والطلبات المتعلقة بمنح التسهيلت البنكية وكذلك التصرف باسم الشركة في 

منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك بيع السيارات والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لتسجيل وترخيص 

السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور والتوقيع على بوالص التأمين 

بكافة أنواعها وتجديدها والحق في تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود تقديم 

الخدمات وإقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافاة أو خطة حوافز لموظفي الشركة كما له الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر و ذلك في حدود الصلحيات الممنوحة له

2885 - محمد صبحي شهدي علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131867   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8863 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  للفرعين

3120 - اسامه عطيه الجوهرى عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    138431   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2019 برقم ايداع   33554 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  
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2895 - خالد محمود فهمى عبدالعزيز الصاوى  مدير   المقيد برقم قيد    131935   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   9077 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  استقالة السيد/ خالد محمود فهمى 

عبدالعزيز الصاوى " المدير التنفيذى " وتعيينه )عضومنتدب ( ------ / يكون للسيد/ خالد محمود فهمى 

عبدالعزيز الصاوى " العضو المنتدب " والسيد/ امجد ابراهيم محمود محمد القل  مجتمعيين أو منفرديين حق 

الدارة والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات بكافة انواعها ولهما حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعيين أو منفرديين. - اما حق التوقيع و التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق توقيع وتسديد 

السيد/ امجد ابراهيم محمود محمد القل  " منفردأ  وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية فتكون كالتالى :  1-

السيد/ خالد محمود فهمى عبدالعزيز الصاوى" العضو المنتدب " حتى 500000 جم أو مجتمعأ مع  -2  .  "

السيد/ شريف فهمى أسماعيل سند }عضو مجلس الدارة{ فى أكثر من ذلك

2896 - اسامه عبد الرحمن زيان عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    132008   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9338 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  استقالة

2897 - خالد سعيد حسن شرف الدين  مدير   المقيد برقم قيد    132008   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9338 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  استقالة

2898 - فرج حسن حسنين احمد  مدير   المقيد برقم قيد    132008   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-26 

برقم ايداع   9338 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  ويباشر المدير  وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

مدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردأ فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه وللمدير منفردأ الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والمنقولت والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود التاسيس وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2899 - سحر ابراهيم محمد فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132173   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   9837 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

2900 - احمد محمد كامل مليجى  مدير   المقيد برقم قيد    132343   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-05 

برقم ايداع   10548 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2019  بــ :  

2940 - سلمى ماهر على محمد البروى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133465   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-03-2019 برقم ايداع   14385 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة - تفويض السيدة / سلمي ماهر علي محمد . رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في ابرام 

والتوقيع علي عقد التنازل وحوالة الدين ثلثي الطراف الذي سيحرر فيما بين الشركة وشركة كريو للغازات وبنك 

اسكندرية فرع جولف سيتي وذلك لصالح شركة كريو للغازات وفي استلم المبالغ وصرفها والتعامل مع البنوك 

ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2941 - محمد على محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133465   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2019 برقم ايداع   14385 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  

2942 - ماهر على محمد على البروي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133465   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2019 برقم ايداع   14385 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  
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2943 - كمال صلح محمد رحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133466   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   14436 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  - الموافقة بالجماع على 

اضافة صلحية القتراض او الرهن من البنوك الى صلحيات عضو مجلس الدارة عمرو مصطفى عباس محمد 

القل منفردا دون الرجوع للجمعية العامة وتبقى صلحيات مجلس الدارة كما هى دون تغيير .

2944 - ايمن عبدالنبى مصلحى الغباشى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87289   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2015 برقم ايداع   30430 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  استقاله

2945 - عبد المحسن اسماعيل السيد لشين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87289   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2015 برقم ايداع   30430 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة

2946 - المصيلحى عبدالنبى المصيلحى 

الغباشى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87289   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2015 برقم ايداع   30430 

تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  استقاله

2947 - نورا صلح طلعت عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123569   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32495 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة 

للسكان و التعمير - بدل من السيد /  محمد زكريا محى الدين

2901 - طارق احمد اسماعيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    132343   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-05 

برقم ايداع   10548 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2019  بــ :  يمثلون الشركه في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في كل ما هو ات في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وضمن 

اغراضها امام وزاره التجاره والستثمار وهيئه سوق المال ووزاره العدل والماليه والجهات والمصالح التابعه لها 

وتمثيل الشركه قانونيا امام كافه الجهات القضائيه وكافة الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والتوقيع امامهم واستلم تسليم جميع الوثائق الخاصه بالشركه وانهاء كافه 

الجراءات اللزمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك فيما عدا ما احتفظ  به صراحه عقد    الشركه او القانون او لئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه وذلك في التوقيع على عقود تاسيس الشركات والفروع داخل وخارج جمهوريه مصر 

العربيه والتوقيع على ملحق التعديل وتوقيع قرارات الشركاء وتعيين وعزل المديرين ومستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وتعيين وعزل مراقب حسابات الشركه وتعديل بنود الداره الدخول في شركات قائمه 

شراء او بيع حصص مع الشركات الخرى واستخراج التراخيص والسجلت التجاريه وتجديدها وحجز السماء 

التجاريه تحديث بيانات المدير وتفعيل الخدمات اللكترونيه وكل ذلك باسم الشركه ول صالحها وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف في جميع اوجه المعاملت واداره الحسابات من سحب وايداع وفتح وغلق والتوقيع على 

الشيكات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الزنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وتوقيع 

التفاقات والعقود الخاصه بالشركه مع الغير ودخول المناقصات والممارسات وتقديم عروض السعار واستلم 

الستمارات وكذلك التعامل مع مكتب العمل لنهاء كافه اجراءات الشركه وانهاء كافه ما يلزم من خدمات وكذلك 

التعامل مع التامينات الجتماعيه لنهاء كافه اجراءات الشركه من فتح الملفات وتفعيل الشتراك وتفعيل الموقع 

اللكتروني وكذلك التعامل مع مصلحه الضرائب لنهاء كافه اجراءات الشركه من فتح الملفات وتسجيل واصدار 

شهادة ضريبة القيمة المضافة وكذلك التعامل مع اداره الجوازات الهيئه العامه للستثمار لنهاء كافه اجراءات 

الشركه وكذلك التعامل مع الغرفه التجاريه لنهاء كافه اجراءات الشركه واداره السجلت والتوقيع عليها وتفعيل 

الخدمات اللكترونيه لدى كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وانهاء كافه الجراءات اللزمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك ولهم  حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر وبالنسبه للسيد المدير الستاذ جمال محمد عطا محمود فيتولى اداره الشئون الداريه داخل الشركه 

فقط

2902 - وليد سامي احمد حجاب  مدير   المقيد برقم قيد    132343   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-05 

برقم ايداع   10548 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2019  بــ :  

Page 1249 of 1587 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

2903 - رضا شعبان بخيت محمد  مدير   المقيد برقم قيد    132456   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-07 

برقم ايداع   10873 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  

 - 2904

عماد محروس وهبه خليل  مدير   المقيد برقم قيد    132456   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2019 برقم ايداع   

10873 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  

2905 - صفوت حنا جندى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    132456   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-07 

برقم ايداع   10873 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين / مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللسيد / رضا شعبان بخيت محمد منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض وذفع البالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة عقود المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد / عماد محمروس وهبة 

خليل والسيد /  صفوت حنا جندي خليل مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال و التوقيع على الشيكات وإستصدر شهادات وخطابات 

الضمان شراء وبيع السيارات ويكون للشركاء مجتمعين في التوقيع علي حق القتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي  والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة لصاحبها

2906 - احمد سعد محمود احمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    132531   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2019 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة

2907 - اسلم سعد محمود احمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    132531   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2019 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  

2908 - كوثر ثابت زهران تونى  مدير   المقيد برقم قيد    132547   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-10 

برقم ايداع   11187 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  استقالة

2910 - احمد اسامه عبدالعال حسن  مدير   المقيد برقم قيد    132695   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-12 

برقم ايداع   11745 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  يمثل المديران السيد /احمد اسامة عبد العال 

حسن والسيد /رامي صالح عبده الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. للمدير السيد /احمد اسامة عبد العال حسن منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها 

اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام  كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2911 - اكرام حامد محمـود حامـد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26860   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1995 برقم ايداع   5420 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  تمثل الستاذة/ ضحى توفيق 

عباس متولى ـ مصرية الجنسية ـ بطاقة برقم قومى 28603092102663 الشركه فى التعامل على تراخيص 

معامل التحاليل الطبيه امام النقابه العامه للطباء ونقاباتها الفرعيه واداره العلج الحر وفروعه واداره تراخيص 

معامل التحاليل الطبيه بالوزاره وادارات البيئه المختلفه
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بيى0ع  مدير   المقيد برقم قيد    105422   وتم ايداعه بتاريخ     2912 - عبدا احمد شاهين يوسف الشاهين الرش

10-05-2017 برقم ايداع   16822 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع نيابه 

عن الشركة على النحو التالى :-   يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة  منح سلطة التوقيع نيابة عن الشركة وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وكذلك لهم 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهم حق 

التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة والتعامل مع الغير )موردين – عملء – مستوردين – وكلء – مندوبين - ممثلين( والتوقيع على 

عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود شراء السيارات باسم الشركة ولصالحها على النحو التالى 

في حدود مبلغ 250000 جم )مائتان وخمسون الف جنيها مصري ( لكل من أ- السيد / احمد محمد حسين  -1   -:

غير مدير  و ب- السيد / على عبد الكريم ابراهيم غير مدير مجتمعين 2-في حدود مبلغ 5000000 جم )خمسة 

بيى0ع و ب- السيد / عمر عادل  مليون جنيها مصري ( لكل من أ- السيد / عبد ا احمد شاهين يوسف الشاهين الرش

المغاورى المصيلحى منفردان  أو  لكل من السادة أ- السيد / احمد محمد عامر القطب  غير مدير  ب- السيد / 

سامح محمود سيد محمود غير مدير   مجتمعين  3-فيما يجاوز مبلغ 5000000 جم )خمسة مليون جنيها مصري 

بيى0ع ب- السيد / عمر عادل المغاورى المصيلحى  لكل من أ- السيد / عبد ا احمد شاهين يوسف الشاهين الرش

منفردان  التوقيع على عقود البيع لصول الشركة الثابته وممتلكاتها العقارية والراضي باسم الشركة ولصالحها 

والتوقيع علي عقود بيع السيارات والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية لصول الشركة لدى كافة مأموريات 

الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقود القتراض أو الرهن الرسمي أو التجاري أو الحيازي وحق التوقيع 

على كافة المستندات اللزمة لذلك واتخاذ كافه الجراءات التي تمنح أي قروض أو تسهيلت للشركة مع كافة 

بيى0ع ب- السيد / عمر عادل المغاورى المصيلحى  البنوك لكل من أ- السيد / عبد ا احمد شاهين يوسف الشاهين الرش

منفردان  وللجمعيه العامة حق تفويض شخص او عدة اشخاص فى صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة ولهم 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض سلطاتهم

2913 - ميرفت جابر بريسى اخنوخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132783   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12007 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  للفرعين

2914 - ابراهيم محمود ابراهيم احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132795   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12019 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2019  بــ :  - يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

مجتمعين او منفردين . وللسيد / ابراهيم محمود ابراهيم احمد رئيس مجلس الدارة  و السيد /  محمد خالد محمد 

علي   نائب رئيس مجلس الدارة  مجتمعين او منفردين  حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير لحكومية و 

القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم . وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما 

الحق فى قبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و لهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع على 

عقود البيع و الشراء  بأسم الشركة ولصالحها . ولهما حق التوقيع على عقود الرهن والقرض والتوقيع على عقود 

التأسيس بأ سم الشركة ولصالحها و لهما حق التوقيع على كافة عقود القتراض وعقود الرهن بكافة انواعها  للنفس 

او للغير ولهما حق التوكيل لصالح البنوك فى كل او بعض ما ذكر . وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والقرض لصول الشركة 

و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بأسم الشركة ولصالحها . ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .
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2915 - ابتسام صوفى حسن حسين ابو

طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-2019 برقم ايداع   

12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2916 - احمد يسرى السيد عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133000   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2917 - امل سمير يوسف ابو طالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2918 - يسرى السيد عبد العزيز على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2919 - هبه احمد على احمد بدير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2920 - محمد  ماهر جلل  محمد  الغر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2921 - عمر  يسري السيد  عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2922 - مديحه  حسين  ابراهيم  متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133000   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2923 - محمد مصطفى  محمد ناجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133016   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   12892 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

2924 - خالد تركى احمد تركى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2925 - سيد سعد سيد سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  المنتدب

2926 - ايمن فهيم احمد محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2927 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2928 - دعاء عمرو جمال احمد شوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2929 - تهامى احمد حسين عبدالبارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2930 - رشا محمود فهمى على تركى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133175   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   13477 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

2931 - ادهم سيد صالح القرش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133347   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2019 برقم ايداع   13961 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  

2932 - اسماء فاروق احمد فتحي 

الخربوطلي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133347   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2019 برقم 

ايداع   13961 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  

2933 - بسمه ادهم سيد صالح القرش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133347   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2019 برقم ايداع   13961 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  

2934 - كريم أدهم سيد صالح القرش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133347   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2019 برقم ايداع   13961 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  

2935 - سهى عمر والى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133347   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2019 برقم 

ايداع   13961 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  
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2936 - اسلم عطيه عبدالفتاح عطيه الوراقى  مدير   المقيد برقم قيد    133406   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2019 برقم ايداع   14188 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للسيد / اسلم عطيه عبد الفتاح عطيه الوراقى 

مدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى 

كل اوبعض ماذكر.

2937 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133462   

وتم ايداعه بتاريخ    27-03-2019 برقم ايداع   14357 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل عن 

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بقاء كافة صلحيات التوقيع عن الشركة كما هى للسيد / مصطفى 

حسين محمد محمود و السيد / محمد مصطفى عبد العزيز على مع مراعاة سلطات التوقيع

2948 - وليد محمد عصام الدين انور محسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    123569   

وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   32495 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  - تعديل 

فى صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح : للسيد / وليد محمد عصام الدين انور – رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ممثل عن شركة المتحدة للسكان والتعمير ش.م.م منفردا الحق فى تأسيس الشركات بكافة انواعها وله ان 

يوكل او يفوض الغير فى ذلك . يكون حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها لدى البنوك والمصارف 

والجهات المختلفة بموجب توقيعين مجتمعين ) اول و ثانى (  بحيث يكون احدهما لصاحب التوقيع الول والخر 

لصاحب التوقيع الثانى للسادة التى بيانهم : 1- السيد المحاسب / وليد محمد عصام الدين انور رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ) توقيع اول (  2- السيد المحاسب  / محمود خليفة عبد ربة عضو مجلس الدارة ) توقيع 

اول ( 3- السيد المحاسب / محمد عرفة عبد الحميد المدير المالي ) توقيع ثانى ( 4- السيدة / نورا صلح طلعت 

عبده عضو مجلس الدارة ) توقيع ثانى (

2949 - معتز واصل رسلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1998 برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2019  بــ :  بقاء كافة الختصاصات و 

الصلحيات الواردة بالسجل كما هى دون ادنى تعديل او تغيير

2950 - نور معتز واصل شفيق رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1998 برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2019  بــ :  

2951 - منة ا معتز واصل رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1998 برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2019  بــ :  

2952 - احمد فؤاد الوطن امين على فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123587   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-10-1998 برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2019  بــ :  

2953 - خالد معتز واصل رسلن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1998 برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2019  بــ :  
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2954 - تامر عبدالحميد ابوبكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133785   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2019 برقم ايداع   15565 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  - لكل من الدكتور / تامر عبد 

الحميد أبو بكر – رئيس مجلس الدارة , والمهندس / أدهم تامر عبد الحميد ابو بكر - العضو المنتدب : يمثلن 

الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهما منفردين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم . وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها. وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها. ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم . ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل . ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

2955 - حسام يحى زغلول عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134001   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16464 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  

2956 - خالد محمد صبرى لبيب محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    134087   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16687 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2019  بــ :  استقاله

2957 - منال  حسن  سيد  احمد  مدير   المقيد برقم قيد    134087   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-10 

برقم ايداع   16687 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2019  بــ :  

2958 - احمد  محمود  احمد  محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    134087   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16687 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2019  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرن مجتمعين الحق فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات ولهم الحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والعقو والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .
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2959 - عماد أحمد قطان  مدير   المقيد برقم قيد    134151   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   

تعديل صلحيات المديران السيد/ عماد احمد قطان و  16924 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  2(

السيد/زهير احمد قطان         يمثل المديران السيد / عماد أحمد قطان والسيد / زهير احمد قطان الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العادية          وللمديران مجتمعان او 

منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال 

وحق الفتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود القتراض 

والرهن للنفس والغير وكذلك لهم الحق مجتمعين او منفردين في توكيل البنوك او الغير في كل أو بعض ما ذكر 

وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية , ولهم الحق 

مجتمعين فقط في بيع أموال الشركة الثابتة والمنقولة و السيارات ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل مع 

المرور والمحاكم و الشهر العقاري في التقديم والتوقيع على طلب الشهر وتسجيل الشركة ولهما حق توكيل أو 

تقويض الغير في كل أو بعض ماذكر

2960 - وسام  محمد رمضان عبدالغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2019 برقم ايداع   17423 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2019  بــ :  

2961 - رامى محمد رفعت صلح عبد اللطيف هنيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134307   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-04-2019 برقم ايداع   17580 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  عزل

2962 - كريستوفر رودلف جاردين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134307   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2019 برقم ايداع   17580 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2963 - ادوارد البرت او كيرمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134307   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2019 برقم ايداع   17580 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2964 - تيموثي جاريت والترز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134307   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2019 برقم ايداع   17580 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2965 - احمد  مصطفي  حامد  جوده  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    128303   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2018 برقم ايداع   51303 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

2966 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    134478   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2019 برقم ايداع   18274 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

2967 - نيرمين محمد عبد الفتاح ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    134504   

وتم ايداعه بتاريخ    22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  00000

3020 - محمود امين ابوالعل امين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87170   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30008 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  اضافة الصلحيات التية: 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن ولهم 

مجتمعين كافة صور التعامل امام جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها.

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع على كافة العقود الخارجية التى 

تبرم بين الشركة والغير وذلك بموجب تفويض مسبق من كافة اعضاء مجلس الدارة فى هذا الشأن, مع بقاء 

صلحيات المجلس الخرى كما هى فى السابق دون تغيير.

3021 - امينه حسني عباس حسني محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87170   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30008 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  
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3022 - ايمن سعد يوسف عبدالنبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87170   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30008 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  

3023 - هشام احمد احمد سرحان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87170   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30008 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  

3024 - صلح مصطفى حسن محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    136927   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27358 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  

3047 - مجدى محمد مصطفي صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116978   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  ممثل عن 

شركة السويدى اليكتريك ش.م.م - تعديل صلحيات التوقيع عن الشركه كالتالى - الموافقه على الغاء كافه 

الصلحيات و السلطات الممنوحه للسيد / محمد رجب على هندى و الوارده بالسجل التجارى للشركه , مع إعطاء 

ذات الصلحيات للسيد م أحمد حلمى حسن على الضوينى . وللسيد / أحمد حلمى حسن على الضوينى الحق منفردا 

فى تفويض الغير فى كل أو بعض الصلحيات المسنده إليه وفى حدودها - مع البقاء على كافه الصلحيات 

الوارده فى السجل التجارى ساريه كما هى دون تعديل .

2968 - دينا محمد عبد الفتاح ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة  

والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين فى حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها 

والتعامل باسمها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 

والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب  ومأمورياتها ومصلحة 

الجمارك والمرور ونيابات المرور والتوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة أمام الشهر العقاري وجميع 

أنواع العقود التفاقيه والبيع والشراء, وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  و 

سياراتها والتوقيع علي الشيكات والسحب  التوقيع علي عقود القرض والرهن وكفالة الغير, وبيع أصول الشركة و 

لكافة المبالغ المالية وفتح وغلق الحسابات والتحويلت البنكية والتسهيلت الئتمانية, وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والعتمادات البنكية والمستنديه وكافة صور التعامل أمام كافة البنوك, وقبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية ولهم الحق في التوقيع منفردين او مجتمعين0 التقديم 

والطلع والستلم والتعامل بكافة الجراءات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشئون 

القانونية وقطاع شركات الموال والهيئة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق رأس المال والهيئة العامة للرقابة 

المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وكافة 

الوزارات وهيئاتها وإداراتها وتسجيل العلمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات بجميع فروعها والغرف التجارية والسجل التجارى واتحاد الصناعات المصرية والمجالس 

التصديرية بجميع انواعها والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة الدارية ومصلحة الجمارك 

والبورصة والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية واستخراج التأشيرات ووزارة القوي 

العاملة ومكتب تراخيص عمل الجانب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي واستخراج الموافقات 

والرخص امام المحافظات والحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها والهيئة العامة لمشروعات 

التعمير والتنمية الزراعية واجهزتها والجهات التابعة و التعامل امام الهيئة العامة للرقابة الصناعية وجميع فروعها 

ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بجميع فروعه والتنمية الصناعية واتحاد الصناعة والتحاد المصري للتشييد 

والبناء  ووزارة الثقافة  ووزارة السياحة وامام جميع الوزارات ولهم حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر.

2969 - لبنى محمد هلل عبدالقادر خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  

2970 - نيفين حمدى بدوى الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  

2971 - نيفين احمد محمد محمود المسيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  

2972 - باكينام محمد الهامى كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  
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2973 - نرمين محمد على محمود  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  غير متفرغ

2974 -  ناهد السيد مصطفى عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  ) استقالة ( .

2975 - اسامة  محمد عبدالفتاح ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  ) استقالة ( .

2976 - جيننيار محمد مصطفي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134504   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18300 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  ) استقالة ( .

2977 - محمد محمود حامد شريف برج  مصفى   المقيد برقم قيد    134774   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2019 برقم ايداع   19354 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2019  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين الستاذ محمد محمود حامد شريف المصفى القانونى للشركة واتخاذ قرار التصفية وتفويضه بكامل 

الصلحيات النصوص عليها بأحكام القانون والتوقيع نيابه عن الشركة تحت التصفيه بكافه المور الماليه والداريه 

والقضائية واية أمور أخرى يراها لزمه لستكمال اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركه وفق الصول بما فيه 

ذلك الحصول على براءات الذمه من كافه الدوار ومنها )ضريبة الدخل والمبيعات و القيمه المضافه و الجمارك 

وهيئه التأمينات الجتماعيه والكهرباء و التصالت والمياه....  الخ(  والسحب والصرف وإغلق الحسابات لدى 

المؤسسات المصرفيه وتوزيع عوائد التصفيه وفق احكام القانون

2978 - محمد احمد نصر على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134796   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-02 

برقم ايداع   19450 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2019  بــ :  بدل من السيد/ تامر عبد المنعم )استقالة(

2979 - ناصر السيد حسن محمد يونس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    134813   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-05-2019 برقم ايداع   19586 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2019  بــ :  قبول الستقالة 

المقدمة من السيد/ ناصر السيد حسن محمد يونس – عضو مجلس اداره من ذوى الخبره من عضوية مجلس ادارة 

الشركة .

2980 - رنا عباس عبد الحميد الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134813   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2019 برقم ايداع   19586 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2019  بــ :  

2981 - احمد عبدالحميد حامد الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134813   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-05-2019 برقم ايداع   19586 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2019  بــ :  تجديد تعيين  

السادة اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى واعتماد 

السيد/  تشكيل مجلس الدارة ----السيد / أحمد عبد الحميد حامد الجمال  -  رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب  2-

النسة/ رنا عباس عبدالحميد الجمال  - عضو مجلس ادارة   عباس عبد الحميد حامد الجمال  - عضو منتدب  3-

رابعا :-  اعتماد صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي:-   لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة 

أمام القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام 

المحاكم بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / أحمد عبدالحميد حامد الجمال وللعضو المنتدب السيد / عباس 

عبدالحميد حامد الجمال – الحق  ) منفردين أو مجتمعين ( في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات باسم الشركة وفتح غلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة   

بالنقد أو بالجل وحق البيع والرهن والقتراض من البنوك والمصارف والتوقيع علي عقود القتراض وبيع 

السيارات والعقارات والراضي المملوكة باسم الشركة والتوقيع امام مكاتب التوثيق والشهر العقاري علي عقود 

بيع السيارات و توثيق العقود والتوقيع علي كل مايلزم وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

2982 - عباس عبدالحميد حامد الجمال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    134813   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2019 برقم ايداع   19586 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2019  بــ :  
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2983 - محمود حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135257   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2019 برقم ايداع   21189 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2019  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

بروبرتيز للتنمية العمرانية

2984 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135257   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2019 برقم ايداع   21189 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2019  بــ :  ممثل عن شركة 

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

2985 - ماجد حسين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    135257   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-05-2019 برقم ايداع   21189 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2019  بــ :  ممثل عن 

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بقاء كافة صلحيات التوقيع عن الشركة كما هى للسيد / ماجد حسين 

محمد محمود والسيد / محمد مصطفي عبد العزيز علي

2986 - محمد تميم عيد  مدير   المقيد برقم قيد    135323   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2019 برقم ايداع   

21400 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2019  بــ :  استقالة

2987 - اميل يوسف عقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ممثل  لشركة أن سي أتش دي 

وان هولدنج المحدودة

2988 - عمرو على رضا عبد الرحمن رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ممثل  لشركة أن سي 

أتش دي وان هولدنج المحدودة

2989 - منال حسين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  

2990 - منصور محمد هشام قباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  

2991 - رزيد كلفان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-13 

برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ممثل  لشركة أن سي أتش دي وان هولدنج 

المحدودة

2992 - محمد نبيل محمد عبدالمقصود النادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  منتدب والرئيس 

التنفيذى للشركة بدل منه بنفس صلحيات السابق منحها للستاذ / رامى على يوسف

2993 - رامى على يوسف السيد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    108581   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   28760 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ) استقالة ( .

3111 - سامر سعيد الخورى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52466   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2011 برقم ايداع   10869 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة 

Consolidated Contractors Group S.A.L )اتحاد المقاولين ش. م. ل. )اوف شور( )سي سي سي

OFFSHORE( )CCC( ( بدل من / توفيق سعيد الخوري

3112 - دانى على شعيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52466   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2011 برقم ايداع   10869 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  منح الستاذ/ دانى على شعيب, 

والستاذ/ محمد طارق محمد كامل )مجتمعين( حق التوقيع على عقود التأجير التمويلى وكافة القرارات 

والمستندات المتعلقة بها ولهما الحق فى بيع الصول الثابتة للنفس وللغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ماذكر, مع بقاء كافة الصلحيات السابقة كما هي دون تعديل.
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2994 - بتول السيد عبد النبى محمد البيلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . وللسيد / رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب مجتمعان او منفردان حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وإعطاء المخالصات والتنازل والصلح والبراء وتوكيل المحامين والمحاسبين وتعيين وإنهاء 

خدمة العاملين بالشركة وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والشركات والهيئات والمؤسسات , 

ولهما مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل اما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتحويلت وحق 

الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف مجتمعين فقط وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما مجتمعان فقط الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر . ولهم الحق في منح القروض الحسنة الى الشركة بصفتهم أعضاء مجلس إدارة 

للشركة والموافقة على القروض الممنوحه للشركة من السادة المساهمين بالشركة وكذلك الحق في اجراء التسويات 

المالية لهذة القروض واختيار طريقة سداد هذه القروض .

2995 - علء عزت عبدالرؤف محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  مستقل

2996 - سلمى سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   

وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تنفيذى

2997 - احمد فؤاد صادق محمد عطيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

2998 - محمد السيد عبدالنبى محمد البيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  غير تنفيذى

2999 - اسلم سعيد فرج احمد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  مستقل

3000 - بتول السيد عبد النبى محمد البيلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تنفيذى - تم انتخاب مجلس 

الدارة لفترة ثلث سنوات

3001 - هايدي سمير  محمد  حامد غازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  مستقل

3179 - احمد سامر بن حمدى بن 

سعد الدين الزعيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    141356   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   44676 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين. ولي اثنين من أعضاء مجلس الدارة: أحمد سامر حمدي الزعيم أو محمد حكمت الزعيم أو محمد بن 

سليمان السليم مجتمعين حق القتراض من البنوك ورهن الصول المادية والمعنوية للشركة.
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3180 - عمرو احمد محمد عبدالسميع مصطفى الصواف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

1542   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-1997 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  

الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى - تفويض الستاذ / عمرو احمد محمد عبد 

السميع الصواف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا  مع السيد / محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم – 

المدير المالى للشركة فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية 

والقطاع الخاص والعام والستثمارى داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفى 

التوقيع على عقود وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء 

والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفى التوقيع على كافة الوراق والمستندات, بكل ما ذكر ولهم الحق " مجتمعين "

في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  أو بموجب تفويض كتابى موقع منهم مع ايا  من السيد / احمد زيدان 

حسنين احمد أو السيد / هانى عثمان حسن وتمثيل الشركه امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط, مع البقاء على 

كافة الصلحيات الواردة فى السجل التجارى سارية كما هى دون تعديل علما بان تمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة منفردا

3181 - احمد مسعد السيد عبد القادر الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    141946   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   46653 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

3182 - طارق صبرى محمد عبد الجليل  مدير   المقيد برقم قيد    141946   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   46653 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

3002 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    135988   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2019 برقم ايداع   23784 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  اضافة صلحيات 

الدارة وسلطات التوقيع التالية بالضافة الى الصلحيات الموجودة يكون لكل  من :  السيد / كريم ياسر سيد عباس 

حسين  عضو مجلس الدارة .  والسيد / أحمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس الدارة  ) مجتمعيـن فقط (  

إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة 

الوزارات وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

ووزارة التعليم العالى ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة 

السياحة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الدارية , وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز تنمية مدينة بدر وجهاز 

مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة السادس من إكتوبر وجهاز إسـتخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس 

الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمجلس العلى للجامعات ومجلس الجامعات 

الخاصة والهيئة القومية للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم 

وتمويل المشروعات التعليمية , وكافة مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص .  والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات 

التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص . وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة 

والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى وكافة أنواع الحسابات البنكية  ولسيادتهم 

تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر .
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3003 - ياسر سيد عباس حسين  مدير   المقيد برقم قيد    135994   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-09 

برقم ايداع   23790 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  اضافة صلحيات الدارة وسلطات التوقيع 

التالية بالضافة الى الصلحيات الموجودة : يكون لكل  من : السيد / كريم ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس 

الدارة . والسيد / أحمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس الدارة ) مجتمعيـن فقط ( إدارة الشركة والتعامل 

بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة الوزارات وخاصة  وزارة 

الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة 

السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة 

وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الدارية 

, وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز تنمية مدينة بدر وجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة السادس 

من إكتوبر وجهاز إسـتخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير 

والتنمية الزراعية والمجلس العلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والهيئة القومية للجودة والعتماد 

ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية , وكافة 

مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص .  والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع 

الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة 

الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد 

والبناء , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء 

وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق 

والتراخيص . وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف بدون حدود مالية قصوى وكافة أنواع الحسابات البنكية ولسيادتهم تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو 

كل مما ذكر .

3004 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136001   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2019 برقم ايداع   23797 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  اضافة صلحيات 

الدارة وسلطات التوقيع التالية بالضافة الى الصلحيات الموجودة يكون لكل  من :  السيد / كريم ياسر سيد عباس 

حسين  عضو مجلس الدارة .  والسيد / أحمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس الدارة  ) مجتمعيـن فقط (  

إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة 

الوزارات وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

ووزارة التعليم العالى ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة 

السياحة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الدارية , وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز تنمية مدينة بدر وجهاز 

مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة السادس من إكتوبر وجهاز إسـتخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس 

الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمجلس العلى للجامعات ومجلس الجامعات 

الخاصة والهيئة القومية للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم 

وتمويل المشروعات التعليمية , وكافة مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص .  والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات 

التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص .  وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة 

والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى وكافة أنواع الحسابات البنكية  ولسيادتهم 

تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر .
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3005 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136009   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2019 برقم ايداع   23879 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  اضافة صلحيات 

الدارة وسلطات التوقيع التالية بالضافة الى الصلحيات الموجودة : يكون لكل  من :  السيد / كريم ياسر سيد 

عباس حسين  عضو مجلس الدارة والسيد / أحمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس الدارة  ) مجتمعيـن فقط 

(  إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة 

الوزارات وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

ووزارة التعليم العالى ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة 

السياحة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الدارية , وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز تنمية مدينة بدر وجهاز 

مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة السادس من إكتوبر وجهاز إسـتخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس 

الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمجلس العلى للجامعات ومجلس الجامعات 

الخاصة والهيئة القومية للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم 

وتمويل المشروعات التعليمية , وكافة مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص .  والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات 

التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص  وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة 

والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى وكافة أنواع الحسابات البنكية  ولسيادتهم 

تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر .

3006 - خالد رأفت ابراهيم

 عليان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136067   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-10 

برقم ايداع   24024 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  

3009 - كريم محمد سيد سيد الرواس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136160   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-06-2019 برقم ايداع   24491 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين  .  ولرئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب السيد / كريم محمد سيد سيد الرواس منفردا  الحق 

فى التى :-  حق إدارة الشركة والتوقيع عنها فى علقتها مع الغير  ) كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ( 

وله فى هذا الصدد كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة منفردا  بشرط أن تكون العمال التى تصدر منه بعنوان 

الشركة وضمن أغراضها وعلى الخص منها التى :-   -  تعيين ووقف أوعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد المرتبات والمكافأت الخاصة بهم .  -  قبض أو دفع كافة المبالغ المتعلقة ببيع أو تسديد أو تحويل السندات 

الذنية التجارية والتوقيع على الوراق الخاصه بها .  -  إبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة مع الغيرسواء بالنقد أو الجل .  -  تمثيل الشركة أمام كافة البنوك وإستلم والتوقيع على 

الشيكات وكذلك السحب واليداع من وإلى حسابات الشركة .  -  حق القتراض بكافة الطرق من البنوك 

والمؤسسات المالية وفتح العتمادات والتوقيع على الوراق الخاصة بذلك .  -  حق الشراء أو البيع للنفس أو للغير 

والرهن والتأجير لجميع الصول والمقومات المادية والمعنوية وكافة المشروعات والعقارت والمحلت التجارية 

والراضى والسيارات المتعلقة بالشركة وحق التوقيع على العقود الخاصة بهذه المعاملت أمام كافة الجهات .  -  

التوقيع على عقود البيع النهائية وعقود تأسيس وتعديل وتصفية الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى .   

-  الحق فى تمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك تمثيل الشركة فى مجال العلقات العامة الداخلية منها والخارجية .   

وله كافة السلطات فى كل ما ذكر ومالم يذكر وله فى سبيل ذلك توكيل الغير فى كل أو جزء مما ذكر.

3010 - شيرين عصمت عبدالحليم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136160   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2019 برقم ايداع   24491 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  
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3011 - سعديه السيد محمد منسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136160   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2019 برقم ايداع   24491 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  

3012 - سيد سيد محمد السيد الرواس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136160   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2019 برقم ايداع   24491 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  

3013 - ملك  محمد  سيد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136160   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2019 برقم ايداع   24491 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  

3014 - احمد حلمى حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    136172   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-12 

برقم ايداع   24520 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2019  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين الستاذ / 

احمد حلمي حسن احمد )مصفي للشركه ( تحديد مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير في السجل التجاري - يقوم 

المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه وعلي وجه الخصوص : وفاء ما علي الشركه من ديون . بيع مال 

الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه معينه اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي اجراء 

البيع بطريقه معينه . تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3015 - احمد سيد كامل ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129091   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2019 برقم ايداع   24860 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  بدل من السيد / صلح ابو 

رحاب عبدالحميد

3016 - عمر عبد المنعم عبد المنطلب يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    123814   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   33480 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم منفردين او مجتمعين  الحق فى  التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق حسابات والتوقيع على 

الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح وغلق العتمادات المستندية  و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف و حق الفراج عن راس المال و لهم حق التعاقد مع النفس او الغير وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهم  حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و التنازللصول الشركة  وممتلكاتها العقارية  و 

الراضى والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها  مع النفس او الغير . ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهمولهم  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل. ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  فيما عدا التوقيع على عقود القتراض و 

التوقيع على عقود الرهن بكافة انواعه مع النفس او الغير لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية  و الراضى 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها  مع النفس او الغيرمجتمعين فقط . ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

3017 - محمد جاسر ناصف حسن بهجت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136425   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25545 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  استقالة
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3025 - محمد مصطفي محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    136927   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27358 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ صلح مصطفى حسن محمود -  مدير 

عام الشركة – و السيد / محمد مصطفى محمد ابراهيم  - مدير عام الشركة –  ) مجتمعين او منفردين ( تمثيل 

الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وكافة المصالح والدارات والهيئات الحكومية والهيئة العامة 

للرقابة المالية لستصدار كافة التراخيص اللزمة للشركة لممارسة نشاطها والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحرير محاضر الشرطة باسم وبالنيابة عن 

الشركة – استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة الشركة وضمن أغراضها – إصدار التوكيلت 

بالنيابة عن الشركة للغير في حدود السلطات الممنوحة – حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص و إبرام والتوقيع على وثائق 

التأمين نيابة عن الشركة ودفع اقساط التأمين فيما يتعلق بمعاملت الشركة وأنشطتها – تمثيل الشركة أمام البنوك 

فيما يتعلق بالفراج عن رأس مال الشركة وفتح الحسابات المصرفية وإغلقها – التوقيع أمام جميع البنوك 

والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية والشيكات وإصدار 

الضمانات المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة التصرفات باسم 

ولحساب الشركة والحصول على التسهيلت البنكية وتقديم الضمانات المصرفية والرهونات اللزمة لذلك والتقديم 

على القروض باسم الشركة وصرفها أيا  كان نوعها وتوقيع عقودها وإصدار خطابات العتماد وخطابات الضمان 

بدون حد أقصى , ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة التصرفات باسم ولحساب الشركة , وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في  كل او بعض ما ذكر و كذا والتوقيع عن الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وأمام الهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة وكافة المصالح والدارات والهيئات الحكومية وتعيين كافة 

العاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وبدلتهم – القيام بأعمال الدارة اليومية للشركة وأنشطتها ويشمل 

ذلك دون تحديد توقيع عقود الخدمات والصيانة مع الشخاص الطبيعية والعتبارية مثل المياه والكهرباء والغاز 

وعقود النقل وعقود تقديم الخدمات بكافة أنواعها بدون حد أقصى – حق إبرام والتوقيع على كافة عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة المنقولة – بما في ذلك دون تحديد – السيارات والحاسبات اللية والمهمات والمستلزمات 

بخلف اللت والمعدات الرأسمالية والتعامل مع إدارات المرور والشهر العقاري في هذا الشأن – إبرام والتوقيع 

على عقود اليجار الخاصة بالشركة – والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وفسخها وتعديلها والتخارج منها -  

و للسيد / شامل ابراهيم حسين حسانين – مدير عمليات بالشركة -ابرام العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد والجل مع العملء فقط – الشتراك في المناقصات وتقديم جميع الوراق والمستندات الخاصة بها.

3026 - شامل إبراهيم حسين حسانين خالد  مدير   المقيد برقم قيد    136927   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27358 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  

3027 - وليد السويفى يوسف محمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    136984   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27516 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  يمثل المدير الشركه فى علقاته 

مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فسما أحتفظ به صراحه عقد 

الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه وللمدير منفرد الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالها وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق الشراء والبيع والرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك 

بأسم الشركه ولصالحالها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجاريه 

وأبرام كافه العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد وبالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر

3028 - محمد صلح الدين مهدى شديد  مدير   المقيد برقم قيد    136984   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27516 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  استقالة

3029 - مصطفى محمود عبد الحميد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    125998   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   42199 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2019  بــ :  
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3030 - السيد صلح السيد احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    137181   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28432 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  استقالة

3092 - احمد يوسف مصطفى حجاج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3093 - محمود السيد حسن عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  البحيرة

3094 - محمد حسنى محمد خضيري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  البحيرة

3031 - ميشيل ملك زكرى حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137203   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28575 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضيں وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين أو لى اثنين من أعضاء مجلس الدارة 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على عقود بيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكـل ذلـك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وحق كفالة وضمان الغير وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3032 - مصطفى محمود حسين خليل السيسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137271   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-07-2019 برقم ايداع   28781 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

3033 - سامح حسن عاشور غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137271   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   28781 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

3034 - محمود مصطفى محمود حسين خليل السيسي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137271   

وتم ايداعه بتاريخ    10-07-2019 برقم ايداع   28781 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

3035 - فريده سعيد حسين خليل السيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137271   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   28781 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

3036 - احمد مصطفى محمود حسين خليل السيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137271   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-07-2019 برقم ايداع   28781 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

3037 - احمد محمد عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137393   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-14 

برقم ايداع   29241 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2019  بــ :  

3038 - خالد عبدالمحسن كامل مرتجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    137393   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-07-2019 برقم ايداع   29241 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2019  بــ :  - يضاف الى 

الصلحيات المخولة لمجلس الدارة الحق فى القتراض والرهن لصول الشركة وممتكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت والقتراض من البنوك لى اثنين من مجلس الدارة مجتمعين .

3039 - ايمان ممدوح حسين حنوره  مصفى   المقيد برقم قيد    137537   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2019 برقم ايداع   29857 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2019  بــ :  بدل من السيد/ كيرلس جرجس 

جيد
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3040 - جوهانا توركيلسون هارينجتون  Johannah Torkelson Harrington  مدير   المقيد برقم قيد    

137679   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2019 برقم ايداع   30448 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2019  بــ 

:  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحة التنفيذية للجمعية العامة للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق وتحويل الحسابات واستصدار خطابات شهادات 

الضمان و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع علي شيكات وحق 

القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله منفردا حق توكيل أو تفويض الغير في كل وبعض ما ذكر.

3041 - ريتشارد أندرى هاميل 

RICHARD ANDRE HAMMELL  مدير   المقيد برقم قيد    137679   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2019 برقم ايداع   30448 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2019  بــ :  

3042 - خواوى لين  HUAWEI LIN  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  - استقالة

3043 - ليانج ووليو LIANGWU  LIU  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه/

HONG KONG KONKALIMITED هونج كونج كونكا المحدودة

3044 - تشانج ليانج Chengqian Liang  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

3045 - يوخوى وانج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-22 

برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه/هونج كونج كونكا المحدودة 

HONG KONG KONKALIMITED

3046 - تـشى   جو    CHI ZHOU  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه/هونج كونج 

كونكا المحدودة HONG KONG KONKALIMITED  - استقالة

3164 - السيد صبرى عباس عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90992   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   6038 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  

3165 - مصطفى صبرى عباس عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90992   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   6038 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  - التجديد لمجلس الدارة الحالى 

لمدة ثلث سنوات بذات التشكيل مع البقاء على كافة السلطات والصلحيات الممنوحة لعضاء مجلس الدارة 

بالتوقيعات الواردة فى السجل التجارى كما هى بدون تعديل .

3166 - احمد ابراهيم السيد راضى  تحميل   المقيد برقم قيد    141042   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-15 

برقم ايداع   43380 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2019  بــ :  
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3048 - انطوان فيليب سيغار Antoine Philippe Segar  مدير   المقيد برقم قيد    137774   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-07-2019 برقم ايداع   30863 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  ويباشر المديران 

وظائفهم لمده غير محددة - يمثل المديرين  السيد / اوزان ايدوجان Ozan Aydogan و السيد / أنطوان فيليب 

سيغار Antoine Philippe Segar الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

3049 - مصطفى محمد عبدالنبى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137815   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31014 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

3050 - اسماعيل حسين اسماعيل عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137815   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31014 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

3051 - ماريو ماهر سمير ايليا حنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  القاهرة

3052 - هالة طارق محمد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  القاهرة

3053 - محمد طارق محمدعبدالجواد عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  القاهرة

3054 - محمد محمود  حافظ  عبدالله  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  القاهرة

3055 - طارق  صفوت  صابر السيد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  القليوبيه

3056 - محمد ايمن زين العابدين عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3057 - روماني ابرام روماني تاوضروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3058 - مها محمد عبدالحكيم على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3059 - غاده خالد ابراهيم عبدالشافي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3060 - مصطفى عبدالستار علي نور الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3061 - عبدالناصر ابوالمجد محمود امام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3062 - فهد عبدالعزيز محمود رضيوى ابوسحلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3063 - محمود عبد الستار على نور الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3064 - احمد سيد الصغير احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا
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3065 - طه عبدالستار على نورالدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3066 - ندى ابراهيم احمد على عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3067 - هبه فرج فهمي محمد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3068 - باسم لطفي السيد عبدالغني جلهم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3069 - منه ا اشرف حسن علي حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3070 - هند باشا باشا محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3071 - امينه قاسم محمد محمد عويضه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3072 - ايه احمد محمد علي مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3073 - امل مصطفى امين عبدالغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3074 - محمد نورالدين عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  قنا

3075 - زياد عبدالباسط احمد ابراهيم حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3076 - محمد سعد محمد ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3077 - احمد فكرى احمد حسن حجازي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الدقهلية

3078 - محمد رمضان محمد عطيه دياب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3079 - مصطفى محمود على عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3080 - رباب محمد عبدالمجيد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3081 - شيماء محسن منصور السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الشرقية

3082 - مروان حسام الدين حامد احمد البدوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الدقهلية

3083 - اميرة محمد عبدالشافى عبدالوارث  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  سوهاج

3084 - احمد السيد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  السكندرية

3085 - امنيه ابراهيم بشير عبدالسلم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  السكندرية

3086 - محمد احمد حسانين يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  السكندرية
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3087 - احمد علءالدين محمد محمد محرم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  السكندرية

3088 - مصطفى عادل عبدالرحمن على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  السكندرية

3089 - ايه يحي محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3090 - إبراهيم محمود عبدالمعبود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3091 - عمر خالد عبدالكريم محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2014 برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الجيزة

3101 - محمد بلل خليل حسن مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137986   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2019 برقم ايداع   31732 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  - وافقت الجمعية بالجماع على 

اعتماد صلحيات التوقيع كما يلى :  أ ــ تفويض السيد/ محمد بلل خليل حسن رئيس مجلس الدارة ) منفردا ( فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك التوقيع على عقود المعاوضة وتفويض الغير فى الغاء التوكيلت المبرمة وكفالة الغير 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وكذلك الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . وكذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس 

بكافة انواعها والتعديل والندماج والمشاركة ومساهمة الشركة فى الشركات الجديدة وذلك امام الهيئة العامة 

للستثماروالمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى 

ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الحق 

فى القرار والتنازل عن رخص النشاط وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والشهر العقارى وكذلك فى الصلح والتصالح والتنازل والقرار والنكار 

والبراء فى جميع القضايا المدنية والجنائية امام جميع المحاكم بكافة درجات التقاضي وكذلك الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

 - 3102

حسن ابراهيم محمد ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    137986   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-30 

برقم ايداع   31732 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  

3103 - نهال بلل خليل حسن مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137986   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2019 برقم ايداع   31732 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  

3104 - عبدالحميد منشاوى عبدالجليل 

منشاوى  مدير   المقيد برقم قيد    137998   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2019 برقم ايداع   31744 تم 

التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  استقاله

3105 - ايهاب محمود  فريد جاب ا  مدير   المقيد برقم قيد    137998   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2019 برقم ايداع   31744 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدوده

3106 - كليم ا راي Kaleemullah Rai  مدير عام   المقيد برقم قيد    129560   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2018 برقم ايداع   56390 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  استقالة
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3107 - عمرو اسامه سعد جعفر  مدير   المقيد برقم قيد    129560   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-31 

برقم ايداع   56390 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصاريف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . منح السيد / عمرو اسامه سعد جعفر مدير 

الشركة الحق فى التعامل والتوقيع امام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات

3108 - اشرف موسى عبد السلم شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138075   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2019 برقم ايداع   32031 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  استقالة

3109 - محمود العدل محمد البراوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    138075   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2019 برقم ايداع   32031 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  منح حق 

التوقيع علي عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية واستخراج البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة وإصدار 

خطابات الضمان وكذلك التوقيع علي الشيكات او سحب المبالغ فيما يجاوز 100000 جنيه )فقط مائة ألف جنيه( 

للستاذ الدكتور/ محمود العدل محمد البراوي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب توقيع اول و الستاذ/ وائل 

محمد أبو السعود رجب الزهيري عضو مجلس الدارة توقيع ثان مجتمعان فقط .

3110 - محمد ابو الحمد احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6271   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2004 برقم ايداع   1210 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  

3113 - احمد سعيد شحاته السيد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    127308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47468 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  ويباشر المديروظائفه  لمدة 

غير محددة- يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 

منفردا الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق الحسابات وأستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل 

وله منفردا حق سحب أي مبلغ بدون حد أقصي وفي أي وقت وله حق تحرير التوكيلت بالتصالح والتخالص 

والبرام نيابة عن الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

3114 - كرم احمد فتحى سليمــان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138108   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2019 برقم ايداع   32202 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  - منح السيد محمود عدلي زكي 

علي العضو المنتدب للشركة ) منفردا ( حق السحب بحداقصي 50000 جنيه وكذلك التعامل مع كافة البنوك 

والمصارف مع بقاء كافة الصلحيات بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

3115 - ممدوح محمد مصطفي  ابراهيم الدسوقي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

138383   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2019 برقم ايداع   33351 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ 

  :

3116 - عبد ا محمود محمد رفعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138383   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   33351 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  
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3117 - زياد محمد مصطفى ابراهيم الدسوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    138383   

وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2019 برقم ايداع   33351 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  يملـك 

حـق التوقيـع علـى مـعـاملت الشركه وتعهداتها كـل شـخص مفوض بالتوقيع علـى هـذة المعاملت والتعهــدات 

مـن مجلـس الداره ولمجلــس الداره الـحـق فـى ان يعـين عـدة مـديرين أو وكــلء مفوضــين وان يخولهم ايضا 

حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولــرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولنـائـــب رئيس مجلـس 

الدارة والعضـو المنتــب الحـق فـى التعامـل بـاسـم الشـركـه وضـمن اغراضـهـا امـام جميـع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميـه والقطـاع الـعـام وقطـاع العمـال والقطـاع الـخـاص بكـافـه اشـكـالهم ولهمـا الـحـق فـي تـعـيــيـن 

وعـزل مسـتخدمي ووكــلء الشركة وتحديـد مرتبــاتهم واجـورهم ولهمـا حـق قـبض  ودفـع المبالغ وتوقيـع 

وتحويـل وتسـديـد كـافـه السندات الذنيـه والتجاريـه وابـــرام كـافــه الـعقـود والمشـارطات والصفقات التـى تتعلـق 

بمعاملت الشـركه بالنقد او بالجـل والتعامـل مـع الشـهر العقاري والسجل التجـاري ولهمـا حـق توكيـل او 

تفويض الغيـر فـي كـل او بعـض مـا ذكر منفـردين او مجتمعين وامـا التعامـل مـع جميـع البنــوك والمصـارف 

مـن سـحب وايداع والتوقيـع علـى الشــكات وفتح حسابات واستصدار شهادات وخطابـات الـضـمـان وحـق 

القتـراض والـرهن وكافـه صـور التعامـل مـع جميـع البنوك والمصارف وكـل ذلـك باسـم الشـركـه وضـمن 

اغراضـها والتوقيـع علـى عقـود الشـراء والـرهن لصـول الشركه وممتلكاتهـا العقاريـه والراضـي والسيارات 

باسـم الشركه ولصالحها مجتمعمين .

3118 - محمد كامل عباس سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    138431   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-08 

برقم ايداع   33554 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.-

للمدير السيد / محمد كامل عباس سلمه  تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير منفردا وله الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له حق التوقيع على عقود شراء وبيع منتجات وخامات الشركة وله الحق فى تعيين 

وعزل العاملين  وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة .  وله فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين السيد / اسامة عطية الجوهرى عطية  والسيد / عمرو رزق موسى على  

الحق منفردين فى بيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة والقتراض والرهن والضمان والسحب على المكشوف 

والتعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح الحسابات فى البنوك وغلقها كل ذلك 

باسم الشركة .

3119 - عمرو رزق موسى على  مدير   المقيد برقم قيد    138431   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-08 

برقم ايداع   33554 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  

3121 - أحمد عبد الفتاح محمد النحاس  مدير   المقيد برقم قيد    138441   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2019 برقم ايداع   33564 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  يمثل المدير / أحمد عبد الفتاح 

محمد النحاس مدير الشركة ) منفردا  ( - الشركة فى علقتها مع الغير وله ) منفردا ( فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة , وللمدير الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل , وحق التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب و إيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات وخطابات الضمان والسندات الذنية 

وحق القتراض والرهن وعقود التسهيل الئتمانية والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها وتأسيس الشركات وشراء وبيع السيارات للنفس  وللغير وله الحق 

توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

3122 - صباح فرج احمد هلل  مدير   المقيد برقم قيد    98813   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2016 برقم 

ايداع   35148 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  
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3123 - فاطمه عبد القادر عبد الحى سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    98813   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35148 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  ويكون للمديرين, منفردين أو 

مجتمعين, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بإسمها, وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في 

هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية - ويمثل المديران, الستاذة/ صباح فرج أحمد هلل, والستاذة 

فاطمة عبد القادر عبد الحي سلطان, الشركة أمام القضاء والغير - ويكون المديران مسئولن عن إدارتها أمام 

مؤسسها وللمديرين مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب  وإيداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات 

والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3124 - حسام عبدالحميد زين الغلبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138506   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  

3125 - المصطفى محمد محمد عبد الحليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    138506   

وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  منح 

بعض الختصاصات والصلحيات لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالي. حددت 

اختصاصات وصلحيات السيد الستاذ/ المصطفي محمد محمد عبد الحليم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

الصلحيات التية في التوقيع عن الشركة. 1- إبرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وشراء المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت. 2- القتراض أو الرهن وإصدار جميع الضمانات وفتح العتمادات المستندية. 3- التعامل 

بنظام التأجير التمويلي. 4- شراء وبيع كافة أصول الشركة والسيارات. 5- التوقيع على عقود البيع والشراء لدى 

الشهر العقاري. 6- تعيين وعزل الموظفين وتحديد المرتبات والجور والمكافأت.   7- التوقيع على كافة 

المعاملت المصرفية ولهم في ذلك أوسع السلطات بما في ذلك حق القتراض بضمانات أو بدون ضمانات 

مجتمعين فردين , الول الستاذ/ المصطفي محمد محمد عبد الحليم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, مجتمعا  

مع ايا  من )الثاني: الستاذ/ جورج لويس جرجس  أو الستاذ / فيليب فايق تكل (.

3126 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138506   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  

3127 - ابراهيم نجيب ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138506   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  

3128 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138506   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  استقالة

3129 - محمد عبدالحميد زين الغلبان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    138506   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  استقالة

3130 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138506   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   33742 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2019  بــ :  

3131 - ليم شى انج   LIM CHEEENG  مدير   المقيد برقم قيد    138696   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2019 برقم ايداع   34603 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2019  بــ :  
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يسرا رشيد سعيد حمود  مدير   المقيد برقم قيد    138696   وتم ايداعه بتاريخ    22-08-2019 برقم ايداع   

34603 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.-يمثل 

المديرون الشركه في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه  

والتعامل بإسمها  فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه 

وللمديرون مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك  باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  , وللسيده/ يسرا رشيد سعيد حمود منفردا  

في حق  التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان  وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن  وكل ذلك  باسم الشركه ولصالحها ولها  حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وابرام كافة العقود والمشارطات  

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير في كل او بعض 

ماذكر.

3133 - محمد انور احمد محمود حجاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138705   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2019 برقم ايداع   34612 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2019  بــ :  قبول استقاله

3134 - صفاء سامح هاشم الخزندار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23659   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2007 برقم ايداع   5974 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  

3135 - سامح هاشم نعمان الخزاندار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23659   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2007 برقم ايداع   5974 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  تجديد الثقة فى اعضاء مجلس 

الدارة وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

3136 - حازم سامح هاشم الخزندار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23659   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2007 برقم ايداع   5974 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  

3137 - باسم سامح هاشم الخزاندار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23659   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2007 برقم ايداع   5974 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  

3138 - رغده حسين ابراهيم توفيق هاجر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60743   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2012 برقم ايداع   19687 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  

3139 - جاريد فرانكلين Jared Franklin  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138995   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-08-2019 برقم ايداع   35738 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2019  بــ :  ممثل عن شركه 

 ,Jared Franklin Sine للسادة: جاريد فرانكلين ساين - Harmonica  IT .Inc هارمونيكا أي تي , اينك

Kimbre Sue وكيمبر سو نيدهارت ,Philip Douglas Eigenmann فيليب دوجلس ايجنمان

Neidhart  و شاهيناز حسين محمود حسين منفردين الحق في تمثيل الشركة والتوقيع باسمها أمام جميع البنوك 

والمصارف بشأن كافة أنواع العمليات المصرفية والبنكية بما في ذلك التوقيع على سحب وايداع , وفتح وإغلق 

والتوقيع على جميع الحسابات, والتوقيع على عقود القرض والرهون والضمانات والسحب على المكشوف 

والمستندات الذنية والكمبيالت وأي مستندات أخرى متعلقة بعقود القرض التي تبرمها الشركة وغير ذلك من 

المعاملت المالية والبنكية , والتوقيع على الشيكات والصكوك والمحررات المصرفية. ويحق لهم منفردين تفويض 

او توكيل الغير في بعض او كل صلحياتهم المتعلقة بالبنوك. مع ابقاء كافة صلحيات التوقيع المؤشرة في السجل 

التجاري كما هي دون تعديل.

3140 - السيد احمد اسماعيل محسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69372   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2013 برقم ايداع   20429 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة الجيزة 

لصناعة الكابلت ش م م -  تجديد عضوية مجلس الدارة مع البقاء على كافة الصلحيات الواردة بالسجل دون 

تعديل

3141 - كريم وليد ابراهيم عوف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    139425   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-09-2019 برقم ايداع   37425 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  استقاله
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3142 - شركة ذييل اى او ليمتد Zeal i o ltd  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139425   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-09-2019 برقم ايداع   37425 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  ويمثلها السيد / محمد 

احمد عبد الجليل محمد عبيد - رقم قومى 28105232102596

3242 - هبه علءالدين السيد ابوعمو  مصفى   المقيد برقم قيد    144351   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2019 برقم ايداع   55178 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  على أن تكون مهامه وفاء ما 

على الشركة من ديون , بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأى طريقة أخرى , تمثيل الشركة أمام 

القضاء وقبول الصلح أو التحكيم

3243 - احمد يحيى عبدالرحمن الطنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144515   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-2019 برقم ايداع   55995 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  ممثل  عن شركة اي 

فاينانس للستثمارات المالية والرقمية بدلمن السيد / معتر السيد محمد - فى كل ما ورد بحقوق التوقيعات بالسجل 

التجارى للشركة

3244 - مجدى محمد على الكومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3245 - الشريف محمد سراج الدين محمود ثابت وهدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3246 - احمد عز الدين مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3247 - على حسن على عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3248 - طارق لطفى حامد شبكة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3249 - عمرو محمد فاروق احمد عراقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3250 - اشرف عوادصبرى ناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2006 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3251 - زين العابدين ابراهيم سعيد ابو شهبه  مدير   المقيد برقم قيد    144576   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2019 برقم ايداع   56116 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

3143 - زياد بن فؤاد بن فهد الصالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    139566   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-09-2019 برقم ايداع   38046 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  الموافقة 

 Arab gulf for real estate investment  بالجماع على كفالة شركة / أراب جولف للستثمار العقارى

 PRE Real Estate شركة مساهمة مصرية لى شركة  من الشركات التية:  - شركة بي ار اي العقارية

شركة مساهمة مصرية  .  - شركة الميدان للستشارات شركة مساهمة مصرية  .  - شركة الجيزة المصرية للنقل 

والتوزيع شركة مساهمة مصرية  .  - شركة الجيزة العامة للمقاولت والستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية  

UDC  شركة القاهرة للسكان والتعمير شركة مساهمة مصرية  .  - شركة يو دى سى للستثمار -  .

Investment شركة مساهمة مصرية  .  - شركة الصعيد العامة للمقاولت SCCD شركة مساهمة مصرية  .  

- شركة اسكوير للستثمارات والتنمية شركة مساهمة مصرية  .  - شركة مشارق للستثمار العقاري شركة 

مساهمة مصرية  .   وذلك للعتبارات التية  :-  - وجود مصلحة مالية و مادية للشركة في تلك الكفالة.  -ان 

اللتزامات المكفولة تتعلق بشق فيها بإلتزامات شركتنا بشان حقوقنا التي تم توريقها مع شركة المجموعة المالية 

للتوريق ش.م.م " أي أف جي هيرمس.  وتقدم الكفالت لبنك قطر الوطنى الهلى او لى بنك يعمل فى مصر 

وللشركة الحق فى كفالة الغير وتفويض السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح , رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب فى التوقيع على العقود والتفاقيات والكفالت اللزمة لذلك والتاشير بذلك بالسجل التجاري .
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3144 - عبد العزيز خالد عبد العزيزاحمد 

الدجوي  مصفى   المقيد برقم قيد    140066   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-2019 برقم ايداع   39851 تم 

التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  وفاء ما علي الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا 

بالمزاد العلني او بأي طريقة اخري مالم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي اجراء البيع بيطريقة معينة   3- 

تتمثل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3170 - يانكا  ميتشودوفا  ’’’’’’’ ’’’’’’’’’  مدير   المقيد برقم قيد    141231   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2019 برقم ايداع   44171 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2019  بــ :  : يكون للمديران كافة السلطات 

المقررة لدارة الشركة والتعامل بأسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية طبقا للنظام التي : السيدة / بانكا ميتشود وفا Janka Micudova . السيد / أحمد 

حلمي أحمد محمد . وللمديران الحق في .... السيد / أحمد حلمي أحمد محمد – مدير الشركة – وله الحق في 

الصلحيات التية .... – يكون المدير العام مسئول عن إدارة الشركة أمام مؤسسها , وله كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها . وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية , ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء أو الجهات الحكومية أو الغير , وله الحق في التعامل 

والتوقيع بأسم الشركة , وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكاله , وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم . وللسيدة / يانكا ميتشودوفا Janka Micudova الحق في : بخلف ذات 

الصلحيات والحقوق المقررة لمدير الشركة , يكون لها أيضا ... التعامل ) منفردا ( مع كافة البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

وإستصدار شهادات أو خطابات الضمان , وبيع أصول الشركة وممتلتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية , وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولها الحق في توكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر .

3171 - احمد  حلمى  احمد  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    141231   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-20 

برقم ايداع   44171 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2019  بــ :  

3172 - محمد عبده محروس متولى  مدير   المقيد برقم قيد    141231   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-20 

برقم ايداع   44171 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2019  بــ :  استقالة

3173 - اشرف سور نسيم عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141284   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   44302 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  ممثل  عن الشركة الدولية 

القابضة للفنادق

3174 - طارق فيصل يوسف سليمان حيالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141284   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-2019 برقم ايداع   44302 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  ممثل  عن الشركة 

الدولية القابضة للفنادق

3175 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141284   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   44302 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  الموافقه علي تجديد مده مجلس 

الداره -ممثل عن الشركه الدوليه القابضه للفنادق

3176 - لبيب محمد السيد احمد وادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141331   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   44488 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

3177 - راما رفعت احمد التهامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141331   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   44488 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

3178 - احمد لبيب محمد السيد وادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141331   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   44488 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة 

الشركة والتجديد لمجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات
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3145 - طارق حسن على حسن  مدير   المقيد برقم قيد    140175   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-25 

برقم ايداع   40235 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.- 

 Nils Bungeler  يمثل السيد / طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أي ا من السيد/ نيلز بينجولر

مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد عطية جبر موسى )من غير المديرين( الشركة في علقتها مع الغير ولهما في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذيـة للجمعيـة العامـة - للسيد / طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أي ا من السيد/ نيلز 

بينجولر  Nils Bungeler مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد عطية جبر موسى )من غير المديرين(  حق 

إدارة الشركة وتمثيل الشركة لدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل والتوقيع نيابة عنها وباسمها أمام جميع 

الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعـة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بما فيها علي سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة التسجيل 

التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

واداراتها ومصلحة الجمارك وإدارات المرور ووحـدات المرور ونيابات المرور ومصلحة الضرائب المصرية 

ومأمورياتها وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية - للسيد/ طارق حسن علي حسن مدير 

الشركة مجتمعا مع أي ا من السيد/ نيلز بينجولر  Nils Bungeler مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد عطية 

جبر موسى )من غير المديرين( الحق في فتـح وغلق وإلغاء حسابات الشـركة لـدى البنوك والمصارف والسحب 

واليداع والقتراض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية على الشيكات وفتـح العتمادات المستندية ولهما 

الحق في التوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية - كما يكون للسيد / طارق حسن علي حسن 

مدير الشركة مجتمعا مع أي ا من السيد/ نيلز بينجولر  Nils Bungeler مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد 

عطية جبر موسى )من غير المديرين( الحق في الفراج عن رأسمال الشركة المودع في حسابها البنكي جزئيا  أو 

Nils   كليا  - وكما يحق للسيد / طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أي ا من السيد/ نيلز بينجولر

Bungeler مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد عطية جبر موسى )من غير المديرين( التوقيع على كافة العقود 

وتعديلتها )بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصـر عقود تعيين وعزل الموزعين( باسم ولصالح الشركة والتوقيع 

على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديلتها أو تصفيتها نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة 

الجمعية العامة غير العادية على التعديل أو التصفية وللسيد / طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أي ا 

من السيد/ نيلز بينجولر  Nils Bungeler مدير الشركة أو السيد/ محمود محمد عطية جبر موسى )من غير 

المديرين( الحق في التوقيع على عقود العمـل الخاصـة بالشركة وإنهاءهـا وتحديـد الجور والمرتبـات وكـذا الحق 

في تعيين المحامين لتمثيل الشركة وتحرير توكيلت القضايا اللزمـة لـذلك وكذا الحق في التوقيع على عقود البيع 

والشراء البتدائية أو النهائية للعقارات أو المنقولت أو الجهزة أو المعدات أو الثاث أو السيارات لنفس او للغير 

والحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر في حدود اختصاصاتهم - وللمديران مجتمعان حق 

تمثيل الشركة أمام القضاء

3146 - نيلز بينجولر NILS BUNGELLER  مدير   المقيد برقم قيد    140175   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   40235 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

3147 - كرايج باتريك مورفى  مدير   المقيد برقم قيد    140175   وتم ايداعه بتاريخ    25-09-2019 برقم 

ايداع   40235 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  استقاله

3148 - احمد عبدا اسماعيل احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140414   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41028 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة

3149 - حسين التابعى عبد الحميد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140414   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41028 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  المنتدب من ذوى الخبرة

3150 - سعد عطية سعد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140414   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41028 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

3151 - احمد مصطفى محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140414   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41028 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  من ذوي الخبره - استقالة
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3152 - عمرو جمال زغلول عليوه  مصفى   المقيد برقم قيد    140634   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2019 برقم ايداع   41991 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد  عمرو جمال زغلول عليوة مصفيا للشركه للقيام بأعمال التصفيه علي أن تكون التصفيه في خلل 

عام من تاريخ التأشيرة بالسجل التجاري علي أن يقوم المصفي بجميع إجراءات  التصفيه

3153 - محمد يوسف عبد الرحيم عليوه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    140668   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-10-2019 برقم ايداع   42111 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  اعاده تشكيل 

مجلس الداره وتحديد صلحياته وتجديد مدته

3154 - هبه  محمد احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140668   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2019 برقم ايداع   42111 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  

3155 - فاطمة حسن عبدالمجيد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140668   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2019 برقم ايداع   42111 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  

3156 - سيد يوسف عبدالرحيم عليوة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140668   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2019 برقم ايداع   42111 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  غير متفرغ

3157 - باهى محمود منير سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    140694   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-09 

برقم ايداع   42217 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.-

3158 - نورالدين مصطفى محمد محمد على سارى  مدير   المقيد برقم قيد    140694   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   42217 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

3159 - مؤمن مصطفى محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140808   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   42548 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

3183 - دعاء  حسام الدين احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    141946   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   46653 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل أي اثنين من المديرين مجتمعين الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . ويكون لي اثنين من المديرين مجتمعين الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء, ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ويكون لي اثنين  من المديرين مجتمعين  الحق في التوقيع عن الشركة 

والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام بكافة اشكالهم – وعلى سبيل المثال وليس الحصر – 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات والجمارك والضرائب العامة على القيمة المضافة والشهر العقارى والتحاد العام للغرف 

التجارية, وجهاز تنمية التجارة الداخلية, والهيئة العامة للتأمين الجتماعى والدارة العامة للجوازات والهجرة 

والجنسية, ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . ويكون للسادة المديرون )مجتمعين( الحق 

فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع باسم الشركة والتعامل نيابة عن الشركة فى تلك 

الحسابات, واصدار الشيكات وتظهيرها واستصدار كافة الشهادات البنكية وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها, ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ويكون فتح وغلق الحسابات البنكية باسم 

الشركة وكذلك القتراض والرهن واصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية لمن يتم تفويضه من خلل 

اجتماع الجمعية العمومية للشركة.ويكون لي اثنين مجتمعين الحق فى إبرام كافة العقود التي تتعلق بمعاملت 

الشركة ومنها – على سبيل المثال ل الحصر – عقود البيع والشراء والتوريد وعقود العمل وعقود اليجار ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية المتعلقة بمعاملت الشركة 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى  تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3184 - محمد مصطفى احمد عارف  مدير   المقيد برقم قيد    141946   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-04 

برقم ايداع   46653 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

3185 - محمد مصطفى منصور  السلمونى  مدير   المقيد برقم قيد    141946   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   46653 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

3186 - عبدا على فرج ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    142015   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-05 

برقم ايداع   46858 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  
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3187 - مصطفى حسن عبد الحميد سلوى

غانم  مدير   المقيد برقم قيد    142015   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2019 برقم ايداع   46858 تم التأشير 

فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها 

مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / على فرج ابراهيم خالد . والسيد / عبد ا على فرج 

ابراهيم . مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف . ولهما  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهاالحق فى تعين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهماحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل , وللسيد / على فرج ابراهيم خالد منفردا حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها . وللمدير الدارى السيد / مصطفى حسن عبد 

الحميد سلوى غانم الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم  . ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.    وتبقى باقى بنود العقد كماهى 

بدون تعديل

3188 - علي فرج ابراهيم خالد  مدير   المقيد برقم قيد    142015   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2019 برقم 

ايداع   46858 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  

3189 - ايمن  سمير  على  اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    142121   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   47330 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  

3190 - محمد فرغل عبدالسميع احمد  مدير   المقيد برقم قيد    142121   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   47330 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  استقالة .

3191 - سمية محمد محمود محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    142176   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2019 برقم ايداع   47548 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  استقاله

3192 - محمود محمد محمود محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    142176   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2019 برقم ايداع   47548 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  استقاله

3193 - محمد محمود محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    142176   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-11 

برقم ايداع   47548 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  استقاله

3194 - شفا  عبد ربه  متولي  مدير   المقيد برقم قيد    142176   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2019 برقم 

ايداع   47548 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  يمثل المدير   الشركه فى علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة  عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  وللسيده / شفا عبد ربه متولي منفردا الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن   لصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه  ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم  

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

3195 - الفت الفي وديع تادرس  مدير   المقيد برقم قيد    142264   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-12 

برقم ايداع   47934 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2019  بــ :  استقالة

3196 - يوحنا جيمى جرجس صليب  مدير   المقيد برقم قيد    142264   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-12 

برقم ايداع   47934 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2019  بــ :  
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3197 - جورج وديع شفيق قرياقوس  مدير   المقيد برقم قيد    142264   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2019 برقم ايداع   47934 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدده - يمثل المديران السيد/ يوحنا جيمى جرجس صليب والسيد/ جورج وديع شفيق قرياقوس الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أومنفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين أومنفردين 

الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال ولهما 

مجتمعين فقط حق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما مجتمعين حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما مجتمعين أو منفردين  الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق قبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر

3198 - محمد حسن انور محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    142394   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-14 

برقم ايداع   48404 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية و تعين السيد / 

محمد حسن انور محمد مصفي للشركه - 1 - وفاء ما على الشركة من ديون.  2- بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  

بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى.  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.  4- التعامل مع كافة 

الجهزة والمصالح الحكومية وغير الحكومية والدارية .  5- التعامل أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

وقطاع شركات الموال.  6- التعامل أمام مأموريات مصلحة الضرائب العامة.  7- التعامل أمام السجل التجاري 

والغرفة التجارية.  8-  التعامل أمام مأموريات التوثيق "الشهر العقاري" ومكاتبها.  التعامل مع كافة الجهزة 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية والدارية والتعامل أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاع 

شركات الموال  وأمام مأموريات مصلحة الضرائب  والتأشير والتعديل والفسخ  أمام السجل التجاري والغرفة 

التجارية والتصديق على عقود التصفية والفسخ أمام مأموريات التوثيق "الشهر العقاري  ومكاتبها

3199 - اسلم اسامه حميد مبارك  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-18 

برقم ايداع   48691 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  انتاج مصر - للسيد/ علء خضراوى رمضان 

عبد الرازق  مدير عام الشركة  منفردا   فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة. و للمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها و أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج  

عن راس المال وحق القتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع  البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة  وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  و ويكون للسيد / اسلم اسامه حميد 

مبارك  مدير انتاج ويكون للسيد/ أحمد محمد بحيرى يحيى مدير التسويق.

3200 - عمرو جابر عبد المجيد محمد خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2019 برقم ايداع   48691 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  استقالة .

3201 - صبحى عبدربه البيلى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-18 

برقم ايداع   48691 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  - استقالة .

3202 - احمد رجب عبد الفتاح سيد  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-18 

برقم ايداع   48691 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  - استقالة .
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3203 - علء خضراوى رمضان عبد 

الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2019 برقم ايداع   48691 تم 

التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  عام مصر

3204 - احمد محمد بحيرى يحيى  مدير   المقيد برقم قيد    142494   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-18 

برقم ايداع   48691 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  تسويق مصر

3205 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-03-2004 برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثل لشركه / اتش دى 

اند كى تى هولدنج ش.م.م

3206 - بيرند كايزر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2004 برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثل لشركة / توي ايه جى بدل 

من السيد / توماس بيتزكا

3207 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-03-2004 برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثل  لشركة/  هيكسيا 

ايكوتيز كابيتال ش.م.م

3208 - كريستال كومودرمو ستيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2004 برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثلة لشركة جيرمانيا هولدنج 

ليمتد

3209 - جانو مارتن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-31 

برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثل لشركة / توى . ايه . جى

3210 - توماس ليندنر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16439   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-31 

برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  ممثل لشركة / توى . ايه . جى

3211 - احمد ناصر صالح محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142543   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48861 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3212 - محروس محمد محمد  الزينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3213 - محمد عبدالله بكرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3214 - احمد جمال الدين محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3215 - اسلم محروس محمد الزينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3216 - احمد محروس محمد الزينى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3217 - اسامة سيد عبدا السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142581   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48899 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

3218 - محمد رمضان محمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142583   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48901 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  
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3219 - محمد احمد على محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    142863   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2019 برقم ايداع   50033 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة وللسيد / محمد احمد علي محمد حسن حزين منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكروكذلك له وللسيدة / هاجر طارق 

عبدالحميدابراهيم جوهر منفردة حق ادارة كافة الشئون الفنية الصيدلية فقط بالشركة

3220 - حسين شعبان محمد شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    142872   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-26 

برقم ايداع   50060 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - -

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعون او منفردون في هذا الصدد أوسع السلطات لداره 

الشركة والتعامل باسمها عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, 

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع وتأجير 

أصول الشركة للنفس والغير وكذالك ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة 

وضمن أغراضها ولهم الحق في تعييين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوفيق وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة لعقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض مع ذكر, ويكون 

لكل  من السيد/ حازم بدوي عمارة السعدني, بطاقة رقم قومي )28602081602251( بصفته المدير المالي, 

والسيد/ حسين شعبان محمد شاهين بطاقة رقم قومي )28605150103317( بصفته مدير المراجعة )منفردين( 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

والهيئات والمؤسسات بكافة أشكالهم, وفي إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل, والتوقيع على عقود بيع أصول الشركة, وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على شيكات الشركة بحد أقصى مبلغ 100000 )

مائة ألف جنيها مصريا ل غير(, ولهما مجتمعين التوقيع على شيكات الشركة فيما يزيد عن مبلغ 100000 )مائة 

ألف جنيها مصريا ل غير(.

3221 - حازم بدوى عمارة السعدنى  مدير   المقيد برقم قيد    142872   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-26 

برقم ايداع   50060 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  

3222 - سلمان بن خليل بن ابراهيم بن

 سبعان  مدير   المقيد برقم قيد    142872   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2019 برقم ايداع   50060 تم 

التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  

3223 - فهد بن سلمان بن خليل بن سبعان  مدير   المقيد برقم قيد    142872   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   50060 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  

3224 - احمد سعد السيد السيد زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    142872   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   50060 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  

3225 - حسام الدين عبد المنعم امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142981   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   50334 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  
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3226 - محمد السيد منصور محمود حسن  ممثل   المقيد برقم قيد    142994   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   50465 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  قيام شركة أورا ديفلوبرز 

إيجبت للستثمار العقاري ش.م.م بأستبدال ممثلها في مجلس الدارة ليصبح السيد/ محمد السيد منصور محمود بدل 

من السيد / نيلز باختر

3227 - كمال عبدالحميد كمال ابوعصر  مدير   المقيد برقم قيد    143338   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   51761 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2019  بــ :  ) استقالة ( .

3228 - على سعد محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    143338   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2019 برقم 

ايداع   51761 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2019  بــ :  

3229 - صالح نبيل  عبدالرحمن  الكسار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143780   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   53205 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  

3230 - عبد الرحمن نبيل عبد الرحمن حسين الكسار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

143780   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2019 برقم ايداع   53205 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ 

  :

3231 - عبير عبد الفتاح محمد احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143780   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-12-2019 برقم ايداع   53205 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  

3232 - عبد ا نبيل عبد الرحمن الكسار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143780   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   53205 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  

3233 - احمد محمد عبدالحميد جنينه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2461   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2000 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة  لكل من : - السيد / احمد محمد عبد الحميد جنينة , السيد / عمرو محمد عبد الحميد جنينة , السيد / محمد 

خالد محمد عيسى ) مجتمعين أو منفردين ( و ذلك في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق الصلح والقرار 

والبراء والنكار في القضايا التي ترفع من أو على الشركة وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات ولهما حق قبض ودفع المبالغ وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر  فيما عدا الشركاء الموصيين . كل ذلك فيما عدا القتراض من البنوك أو الرهن أو الشراء أو 

التصرف فى أى أصل من أصول الشركة أو التعهدات أو التنازل عن الحقوق التى تزيد قيمتها عن ما يعادل قيمة 

ربع رأسمال الشركة الثابت فى هذا العقد فيلزم لذلك موافقة الشركاء الذين يملكون 75% )خمسة وسبعون فى 

المائة( على القل من رأسمال الشركة وقت إبرام التصرف وبخاصة السحب من البنوك ولهم الحق فى توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  فيما عدا الشركاء الموصيين  2- يكون حق الدارة والمسئولية عن مصنع 

الحلويات مكان النشاط وفروع الشركة أمام الجهات الرسمية للسيد / محمد احمد السيد منصور –  من غير 

الشركاء . 3- يكون حق الدارة والمسئولية للمركز الرئيسي للشركة أمام الجهات الرسمية للسيد / السيد محمود 

الباز عبد الحميد عبد ا –  من غير الشركاء .

3234 - غدير محمد ربيع احمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70532   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2013 برقم ايداع   27658 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  تعيين السيده / غدير محمد 

ربيع احمد عبدا عضو مجلس اداره

3235 - شريف عبدالفتاح مكاوى عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70532   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2013 برقم ايداع   27658 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  استقاله

3236 - حسين محمود خليل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    144112   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-22 

برقم ايداع   54405 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2019  بــ :  
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3237 - حسام الدين السيد احمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    144112   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2019 برقم ايداع   54405 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة . يمثل المديران الشركة أمام القضاء والغير . يكون المديران مسئول عن إدارتها ولهما ) مجتمعين أو 

منفردين (  الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر .

3238 - مهدى محمد نادر عبد الحليم الجيار  مدير   المقيد برقم قيد    144141   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2019 برقم ايداع   54494 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2019  بــ :  استقاله

3239 - عادل على السيد شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    144141   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-22 

برقم ايداع   54494 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2019  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

3240 - محمد معتصم سفاف عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    104169   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2017 برقم ايداع   12298 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة وله الحق في  التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال   

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء والتصالح والتنازل عن القضايا وكذلك تاسيس 

الشركات وتعديلها والتخارج منها والندماج وفسخها وشرائها وبيعها وفتح فروع داخل مصر وخارجها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

و الرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والشراء وحق البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واعتماد الدفاتر 

والسجلت   التجارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وعمل 

شهادات خبره وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

3241 - محمد عطيه سعيد عزيز  مدير   المقيد برقم قيد    104169   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-03 

برقم ايداع   12298 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2019  بــ :  

3252 - سعيد ابراهيم سعيد ابواليزيد

 ابو شهبه  مدير   المقيد برقم قيد    144576   وتم ايداعه بتاريخ    31-12-2019 برقم ايداع   56116 تم 

التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما متجمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة وللمديران مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و 

خطابات الضمان و الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و 

المنقولت و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات و الصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.
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3253 - اسلم ابراهيم صديق محسن  مدير   المقيد برقم قيد    144670   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   43 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  

3254 - رحاب رشدي عبدالعزيز عمر علي  مدير   المقيد برقم قيد    144670   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   43 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات  محدودة .

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون اولئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.  وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية       وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم مجتمعين 

أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم 

مجتمعين أو منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر .   وللجمعية العامة حق تفويض من له حق التوقيع على عقود القرض والرهن وبيع اى اصل من اصول 

الشركة

3255 - عزت محمود عبد الرحمن ابو حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    144953   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتهم 

مع الغير ولهم )مجتمعون أو منفردون( في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  وللمديران السيدة/ بديعة محمود 

يوسف سليمان , و السيد / عزت محمود عبد الرحمن ابو حجازى )مجتمعون أو منفردون(  حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح 

غلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق 

الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها و كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و 

القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة  و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم 

الشركة و لصالحها 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 و المشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات  ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3256 - بديعه محمود يوسف سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    144953   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

3257 - عمران عوضين عبدالرحمن محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126569   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-2018 برقم ايداع   44486 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  التصريح لعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين او منفردين فى الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك

3258 - مايكل صلح رشدى عبد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    145131   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1466 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  استقالة
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3259 - اسامة رشدى عبد السيد عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    145131   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1466 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

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 وغلقها واصدار خطابات وشهادات الضمان 

والقتراض بطريق العتمادات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم 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 أو 

بالجل وشراء جميع المواد والمهمات البضائع والمنقولت وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر

3260 - اشرف محمود حافظ غريب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145137   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1483 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  

3261 - احمد محمد شحات صاوى بندق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145137   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1483 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  

3262 - عادل احمد عبد اللطيف احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145137   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1483 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  مع مراعاة العرض على الجمعية 

للتصديق

3263 - ناصر ابراهيم حسان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-19 

برقم ايداع   428 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

3264 - عادل عبدالفتاح طه راضى  مدير   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-19 

برقم ايداع   428 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

3265 - احمد عطيه حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    19-07-2000 برقم 

ايداع   428 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردون أو مجتمعون في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. كما لهم 

منفردون أو مجتمعون الحق في تمثيل الشركة أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم منفردون أو مجتمعون 

حق إصدار الشيكات وقبض قيمة الشيكات المحررة لصالح الشركة وكافة الجراءات المتعلقة بنشاط الشركة وحق 

التعامل بالسحب واليداع والتوقيع باسم الشركة مع البنوك والقتراض منها والرهن باسم الشركة ولحسابها وحق 

بيع كافة الصول والسيارات المملوكة للشركة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة القوى 

العاملة وكافة الجهات الحكومية الخرى وحق التوقيع علي عقود بيع الصول و السيارات المملوكة للشركة مع 

مرعاة قرار وزير الستثمار رقم 16 لسنة2010 و حق تفويض و توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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3266 - كرم محمد نديم محمد الجوهري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145357   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2064 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  تفويض الستاذ/ كرم محمد نديم 

محمد الجوهرى -  فى الختصاصات التية:  له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وادارة المرور والقطاع الخاص والهيئات والفراد 

والقوات المسلحة بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع انواع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل من سحب 

وايداع وفتح والغاء الحسابات والتوقيع على الشيكات وصرفها واصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت 

الئتمانية والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك و له حق شراء الراضى والعقارات والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها والتوقيع على كافة انواع العقود والتوقيع لدى الشهرالعقارى ومكاتب التوثيق وابرام المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها وله 

الحق فى تفويض او توكيل البنوك والغير فى بعض او كل ما ذكر ويكون له فى هذا الصدد اوسع السلطات فى 

ممارسة اختصاصته وتفويضه منذ تاريخه .

3267 - محمد حسن حزين حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145538   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-19 

برقم ايداع   2631 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير في 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بيه صراحة عقد الشركة او القانون 

أو لحته التنفيذية للجمعية العامة ويكون السيد/  محمد حسن حزين مدير مسئول للشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اعرضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وبيع أصول . وممتلكاتها العقارية والراض 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندرات 

الذونية و التجارية وابرام كافة العقود والمشرطات و الصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3268 - حسنى عاطف حسنى زكى  مدير   المقيد برقم قيد    145538   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-19 

برقم ايداع   2631 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  علقات العامة

3269 - ناصر عبدالقادر محمد عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    145538   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2020 برقم ايداع   2631 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  شئون ادارية

3270 - ضياء محمد شبل سعد شبل الطويل  مدير   المقيد برقم قيد    145540   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2020 برقم ايداع   2633 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  يمثل المدير في الشركة علقتهما 

مع الغير وله 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 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 وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصاريف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3271 - نورهان محمد خالد يوسف محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    88630   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   35535 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

 - 3272

نهى نبيل محمد عواد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88630   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-10 

برقم ايداع   35535 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  مع بقاء صلحيات المجلس كما هي دون تغيير
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3273 - محمد فتحي رمضان فرغلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88630   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   35535 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

3274 - شريف ابراهيم ابو العل امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88630   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   35535 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

3275 - شريف فايز علي عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146132   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2020 برقم ايداع   4411 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  ممثلعن شركة / الشركة 

المصرية للمشروعات الستثمارية )اسيب ECIP ( ش.م.م - بدلمن السيد / طارق عبدالسلم عبدالفتاح نديم

3276 - ابراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146132   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-01-2020 برقم ايداع   4411 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  التنفيذى - 

ممثلعن  شركة / تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية )إى فاينانس( ش.م.م - تعديل صفته - الموافقة على منح 

رئيس مجلس الدارة أو عضو مجلس الدارة المنتدب - منفردين - الحق في التوقيع على كافة العقود التي تبرمها 

الشركة مع الغير . كما يمنح العضو المنتدب حق التوقيع على اي عقود للتسهيلت الئتمانية والبنكية وأي 

اعتمادات مستندية. الموافقة على إضافة توقيع الستاذ/ إسلم محمد إبراهيم محمد أبو المجد - رقم قومى ) 

28705161402035 ( .إلى جدول التوقيعات . ) ب ( مع اإلغاء توقيع الستاذ/ حسام الدين أيوب محمد

3277 - ابراهيم عبد الرحمن احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    146193   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   4643 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات و الفراج عن رأس والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3278 - زينب صبرى احمد حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    146193   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-30 

برقم ايداع   4643 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  استقالة

3279 - السيد العزب عطيه سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    146193   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-30 

برقم ايداع   4643 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  استقالة

3280 - مصطفى الشرنوبى عبدالكريم عليبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127688   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2018 برقم ايداع   49002 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2020  بــ :  للفروع
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3281 - دينا سعيد عيسى موسى عبد

الحليم ابو غزاله  مدير   المقيد برقم قيد    146658   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم ايداع   6187 

تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير, ولهم في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.و يكون للمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس 

المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض و 

الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها 

و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و الموظفين و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

3282 - هيام سليم احمد  عبد الوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    146658   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   6187 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  

 - 3283

محمد لؤي خياطه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146683   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   6347 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  استقاله

3284 - نهال محمد على سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    147093   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-17 

برقم ايداع   7776 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمد غير محددة . يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران 

مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  وللسيدة / مريم رامى نبيل شعت منفردة التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وذلك بحد أقصى 50000 جنيه )خمسون ألف جنيه مصرى(.  

وللسيدة / نهال محمد على سليمان منفردة التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 

بدون حد أقصى والفراج عن رأس المال وحق التوقيع منفردة على عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها.  ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3285 - مريم  رامي  نبيل  شعت  مدير   المقيد برقم قيد    147093   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-17 

برقم ايداع   7776 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  

3286 - احمد جاد السيد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    147119   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2020 برقم 

ايداع   7899 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  استقالة

3287 - ياسر سلمان سعد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    147119   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-18 

برقم ايداع   7899 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  استقالة
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3288 - احمد عبدالمعبود على محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    147119   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2020 برقم ايداع   7899 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  يمثل المديرالشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . وللمديرمنفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 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  أوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3289 - فراس موفق قشلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58714   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2012 برقم ايداع   11533 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  للوفاة

3290 - خيرى فتحى السيوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58714   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2012 برقم ايداع   11533 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  

3291 - دانيا مامون حمور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58714   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2012 برقم ايداع   11533 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  

3292 - هانية مأمون حمور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58714   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2012 برقم ايداع   11533 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  تحديد سلطات التوقيع عن 

مجلس الدارة على النحو التالى :-   يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء , ولرئيس مجلس الدارة 

منفرده حق التوقيع على معاملت الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة ولها الحق فى إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت ولها حق التعامل 

مع البنوك والمصارف فى فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جارية- اعتمادات- خطابات ضمان - 

السحب- اليداع ( وكافة المعاملت البنكية ولها الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.

3293 - محمد محمد سالم محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    147210   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2020 برقم ايداع   8100 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها و 

إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن أغراض الشركة و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل 

بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع والتوقيع علي 

الشيكات و فتح حسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

و حق القتراض و الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و ضمن إغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و كل ذلك بإسم 

الشركة و لصالحها و ضمن أغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

و أجورهم و لهم الحق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و 

إبرام كافة العقود المشارطات و كما لهما الحق في كفالة الغير مجتمعين  أو منفردين . الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3294 - محمد احمد سويلم حسن سليمان العتيبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147374   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-02-2020 برقم ايداع   8694 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  وعضو منتدب .   

وافق المجلس على منح السيد الستاذ/ محمد أحمد سويلم حسن سليمان – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - 

الحق فى " تمثيل الشركة قانونا  وله الحق فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع من أو على الشركة وفى 

التوقيع على العقود والوراق وعلى العموم كافة أعمال الدارة وتمثيل الشركة أمام كافة المصالح الحكومية والغير 

حكومية والنقابات المختلفة والغرف التجارية والسجل التجارى ومصلحة التسجيل التجارى والعلمات التجارية 

ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الجمارك وأمام مكاتب الشهر العقارى 

والتوثيق والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والتوثيق وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 

وأمام وزارة الخارجية ومكاتبها الخاصة بالتصديقات وأمام السفارات والقنصليات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل 

والتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام بورصتى القاهرة والسكندرية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وشركة مصر المقاصة والحفظ المركزى والتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء والتعامل مع 

رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة الحياء والمحليات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومية 

وهيئاتها ومكاتبها وتأسيس الشركات وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها – حق التوقيع على كافة معاملت 

الشركة وتعهداتها كما له الحق منفردا  فى تفويض عضو أو أكثر فى تلك التعهدات والمعاملت كما يحق له تعين 

عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخول لهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين– كما له الحق 

منفردا  فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وإيداع وإقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال المودع بأسم الشركة  – كما له حق 

التوقيع على عقود القروض و الرهن بأسم الشركة ولمصلحتها - كما له الحق فى تعين وعزل مستخدمى الشركة 

ووكلئها وتحديد رواتبهم وأجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وسداد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل – كما له الحق فى 

تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر ".

3295 - احمد النبوى على عبداللطيف  مصفى   المقيد برقم قيد    147441   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2020 برقم ايداع   8929 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2020  بــ :  وفاء ما على الشركة من ديون  

2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على 

إجراء البيع بطريقه معينه.  3- تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع 

نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية.

3453 - ابرام البير وليم سليمان  مصفى   المقيد برقم قيد    151807   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-04 

برقم ايداع   23907 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  ومهامه كالتى   .1_ وفاء ما على الشركة من 

ديون  2_ بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين 

المصفى إجراء البيع بطريقة معينة   3_ تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3454 - مجدى نابيل رزق اسكندر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    149534   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  - ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب  السيد / مجدي نابيل رزق اسكندر   منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع علـى عقود البيع والشـراء 

والقتراض والرهن لصول الشـركة ومـملكـاتـها العقارية والراضـى والسيارات والمنقولت باسم  الشـركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق التوقيع امام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة انواعه  وكذلك البراء والتنازل والتصالح ومصلحة السجل التجاري وله 

الحق في التوقيع علي عقود التاسيس والتعديلت بكافة انواعها  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3455 - نادر نابيل رزق اسكندر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149534   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  
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3456 - مولر مفرح رياض سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149534   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

3457 - وجيه حنا تادرس تاوضروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149534   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

3458 - مايكل عزت نقول روفائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149534   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

3459 - رانيا عادل حبييب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149534   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2020 برقم ايداع   16514 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

3296 - عاكف عبداللطيف محمد المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147482   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   9066 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  وعضو مجلس مستقل غير 

تنفيذي -   أول : التوقيع المزدوج وبشرط أن يكون أحد التوقيعين من المجموعة )أ(, على أن يكون التوقيع الخر )

أ( أو )ب(.   توقيعات المجموعة )أ(:   1.السيد الستاذ/ عاكف عبد اللطيف المغربي – عضو مستقل غير تنفيذي 

– رئيس مجلس الدارة  2.السيد الستاذ/ حسام عبد الوهاب – عضو مستقل غير تنفيذي – عضو مجلس الدارة  

السيد الستاذ/ شريف البحيري – عضو ممثل عن بنك مصر – عضو مجلس الدارة المنتدب   توقيعات  .3

السيد الستاذ/ شهاب عزت زيدان – عضو ممثل عن بنك مصر – عضو مجلس الدارة  2. المجموعة )ب(:  1.

السيد الستاذ/ خليل إبراهيم خليل البواب – عضو ممثل عن شركة مصر كابيتال – عضو مجلس الدارة  3.السيد 

الستاذ/ محمد غالب توفيق - المراقب المالي بشركة مصر للبتكار الرقمي   وذلك بدون حد أقصي باسم ولصالح 

الشركة – ولهم الحق في فتح وإغلق حسابات الشركة لدي البنوك والتعامل عليها وطلب اصدار خطابات 

الضمان, أو العتماد, أو الشيكات المصرفية, أو طلب الحصول على تسهيلت ائتمانية أو تعديل شروطها أو 

غيرها من المعاملت المصرفية التي تتم لصالح أي طرف أو جهة خارجية, وكذا فيما يخص شراء  أذون الخزانة 

وربط وكسر الودائع النقدية وشهادات اليداع والوعية المصرفية الدخارية الخرى ووثائق الستثمار في 

الصناديق النقدية واتفاقيات إعادة  والشراء.  ثانيا : تفويض السيد العضو المنتدب في التوقيع على كافة المستندات 

والعقود بكافة أنواعها, وتنفيذ كافة ما تتضمنه العقود والممارسات من إجراءات مرتبطة سواء في التعامل مع 

الجهات الحكومية أو غير الحكومية والتعامل مع البنوك والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي والشهر العقاري 

والتوثيق والبنك المركزي المصري أو أي جهات أخري تتطلب إجراءات العمل معها. والتعامل مع مصلحة 

الضرائب المصرية وعقد التفاقيات مع البنوك وفي التوقيع على التعاقدات على عقود اليجار وخدمات التصالت 

والمرافق بكافة أنواعها والتوقيع على المعاملت والتوثيق وطلب الحصول على مستخرجات أمام التأمينات 

ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاقد مع مقدمي الخدمات الستشارية بمختلف 

أنواعها والتعامل على كافة عقود  والشراء والتعاقدات وكافة العقود الخرى سواء الرسمية أو العرفية. والتوقيع 

على كافة العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة لليداع والقيد المركزي والسجل التجاري وكافة المصالح الحكومية وغير 

الحكومية والتعاقد على عقود العمل لمن يتم الحاقهم للعمل بالشركة وفي طلب استصدار تراخيص المباني وشراء 

السيارات والدراجات النارية وإصدار تراخيصها وتجديدها والمعاملت الخاصة بالتأمين عليها وتجديدها وتعديلها 

وإلغائها. مع التصريح لسيادته في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.
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3297 - ادهم بسيونى عبد العزيز غباشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    147516   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2020 برقم ايداع   9160 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  تعديل 

صلحيات المجلس : لتصبح الصلحيات الشركة كالتى : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء - يملك 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت من مجلس الداره 

وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولنائب رئيس مجلس الدارة ولعضو مجلس الدارة منفردين 

اومجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وهيئه 

التامينات الجتماعيه ومصلحة الجمارك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات والتوقيع على الشيكات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأسمال الشركة من البنوك 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها , ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

3298 - احمد بسيونى عبد العزيز غباشى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147516   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-02-2020 برقم ايداع   9160 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

3299 - عمر بسيونى عبد العزيز غباشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147516   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   9160 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

3300 - الفريد ريمون الفريد فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    147537   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-25 

برقم ايداع   9181 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها قيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير السيد / الفريد ريمون الفريد فوزى منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية وجميع الوزارات بجميع اداراتها ومكاتبها 

والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكذلك التوقيع على عقود 

التاسيس التى تساهم فيها الشركة والتوقيع لدى الشهر العقارى ومكاتب التوثيق على عقود الشراء والبيع لكافة 

اصول الشركة من سيارات وعقارات واصول اخرى وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وحق التعاقد مع الغير والتوقيع على عقود التاجير التمويلى والتشغيلى وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوكيل او التفويض للغير فى كل او بعض ما ذكر وله 

ايضا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و 

اصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك الحصول والتوقيع 

على عقود قروض والتسهيلت الئتمانيه البنكيه وله حق توكيل او تفويض الغير فى ذلك وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله حق توكيل السادة المحاميين لرفع الدعاوى امام جميع المحاكم بكافة درجاتها وتوكيل 

المحاسبين وله الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر . وتفويض السيد / مايكل موسى فرج حنس ) من 

غير المديرين (-  صلحيات المعاملت البنكية وذلك في الصرف والتحويل والتسديد واليداع والتوقيع على 

الشيكات .

3301 - داليا حسين محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    147766   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-01 

برقم ايداع   9827 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  للفروع
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3302 - أحمد محمد سلطان علي حسن  مدير   المقيد برقم قيد    131962   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9139 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدوده . يمثل المديران السيد / محسن ابراهيم الدسوقي محمد والسيد / احمد محمد سلطان علي حسن ) 

مجتمعين او منفردين ( الشركه في علقتها مع الغير ولهم ) مجتمعين او منفردين ( في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه 

العامه و للمديران ) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صورة التعامل مع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن و كل ذلك باسم الشركه او لصالحها وكذالك لهم ) 

مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع علي عقود الشركه والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه ولهم ) 

مجتمعين او منفردين ( الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم ) 

مجتمعين او منفردين (  حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم ) مجتمعين او 

منفردين ( حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .   و للسيده / شيماء سعيد عبد الغني  حق ادارة 

عمليات الشحن

3303 - شيماء سعيد عبدالغني  مدير   المقيد برقم قيد    131962   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2019 برقم 

ايداع   9139 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  عمليات الشحن

3304 - محسن ابراهيم الدسوقى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    131962   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9139 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

3305 - ديفيد منير رزق ا  مدير   المقيد برقم قيد    131962   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2019 برقم 

ايداع   9139 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقاله من منصب مسئول عمليات التخليص الجمركى

3306 - علي السيد علي المصري  مدير   المقيد برقم قيد    131962   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-26 

برقم ايداع   9139 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقاله من منصب مسئول عمليات

3307 - محمد سليمان عبد ا سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    147795   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   9955 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقاله

3370 - الفت مختار لمعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149213   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   15080 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

3406 - ميشيل باهر توفيق عبد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3407 - محمد طه محمد مرسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3408 - لؤى علء الدين محمد سعد عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3409 - احمد محمد عاطف عبد الصبور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3410 - ايهاب محمد مصطفي محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3411 - محمد لبيب شرف الدين عبد ا بلل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3412 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151035   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   21028 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  بدل من الدكتور / اسلم 

ابراهيم السيد ابراهيم سعد

3413 - مروه احمد جلل شفيق احمد 

ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151059   وتم ايداعه بتاريخ    15-07-2020 برقم ايداع   

21188 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  خروج
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3308 - مارى جميل يوسف سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    147795   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   9955 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة .   

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

و للسيد / مينا عزت عزيز بطرس  و السيدة / ماري جميل يوسف سليمان منفردين او مجتمعين الحق في التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق 

الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع 

علي الشيكات و الفراج عن راس المال و الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و كذلك لهما الحق في 

التوقيع علي عقود شراء و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم  

و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها .

 - 3309

منير محمد فتحى محمد موسى ربيع  مدير   المقيد برقم قيد    147795   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   9955 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقاله

3310 - سوسن صلح عبد الغفار

السعداوي  مدير   المقيد برقم قيد    147804   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   9964 تم 

التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

3311 - محمد فاروق على عبد ربه  مدير   المقيد برقم قيد    147804   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   9964 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  -وللسيدة/ سوسن صلح عبد الغفار السعداوى والسيد/ 

محمد فاروق على عبد ربه    والسيد/ وائل فاروق على عبد ربه  منفردين أو مجتمعين  الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ,وحق القراج عن راس المال , 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها . وكذلك لهما الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء و حق القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
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3312 - حسام موفق نويدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147847   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   10180 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  يتولى ادارة الشركه السيد/ 

سامح ميلد فهمى ميخائيل رئيس مجلس الدارة و السيد /صفوت حنا اسكندر حنا نائب رئيس مجلس الداره  

وعضو منتدب و السيد / ياسر محمد حسني السحار عضو مجلس الدارة و السيدة / كارول سامح ميلد فهمى 

عضو مجلس الدارة اما حق الداره و التوقيع لرئيس مجلس الدارة الستاذ/سامح ميلد فهمى ونائب رئيس 

مجلس الدارة و العضو المنتدب الستاذ / صفوت حنا اسكندر حنا لهما حق الداره و التوقيع عن الشركه 

مجتمعين و لهما كافة الصلحيات المخولة لهما من القانون ولهما حق التوقيع امام كافة الهيئات و الفراد بكاقة 

النواحي الفنيه و الداريه من تعيين موظفين وتحديد مرتباتهم و توقيع الجزاءات عليهم وعلى عقود العمل و ادخال 

التعديلت الفنيه التي تتطلبها مصلحة العمل ولهما حق التوقيع علي العقود امام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك و 

الغلق و السحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و كافة العمال المصرفية وتمثيل الشركه امام وزارة السياحة 

و الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفه التجارية و هيئة التأمينات الجتماعية و مصلحه الضرائب و مصلحه 

الجمارك و ادارة المرور و كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و لهما حق شراء الصول نقدا و بالجل و 

التوقيع على عقودها ولهما ايضا حق القتراض و الرهن بضمان ممتلكات الشركه وبيع اصول الشركه و عقارتها 

وكذا الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن لصالح البنوك مجتمعين.  ولهما ايضا حق توكيل النفس او 

الغير فى كل او بعض مما ذكر

3313 - عمرو محمد احمد احمد عبدالرازق  مدير   المقيد برقم قيد    147924   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   10431 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2020  بــ :  يكون للمدير منفردا , كافة 

السلطات المقررة لدراة الشركة والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او 

قانون الشركات او لئحتة التنفيذية . ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير , ويكون المدير مسئول عن ادارتها 

امام مؤسسها وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهمم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وله الحق في توكيل البنك الهلي 

المصري أو البنوك الخري فيما يتعلق بالقتراض و الرهن  وذلك امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و أمام 

البنوك وامام كافة الجهات الحكومية و الغير حكوميه

3314 - محمد  احمد  عطيه  عبد الخالق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86323   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   10831 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2020  بــ :  تعيين السيد / محمد احمد عطيه 

عبد الخالق - مديرا لللفرع الكائن بالعنوان - القطعه رقم 211 المنطقه المتنوعه باراضي المنطقه الصناعيه -شمال 

طريق القطاميه - العين السخنه - التجمع الثالث - القاهره الجديده
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3315 - عادل يحيى محمد عبد العزيزالسيد  مدير   المقيد برقم قيد    148059   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   10849 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2020  بــ :  ويباشر المدير ان وظائفهما 

لمدة غير محدودة. يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .وللمديران السيد/  عادل يحيي محمد عبدالعزيز  السيد   و  السيد/إبراهيم احمد شوقي عبدالفتاح 

الدماصي منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما  التعامل مع جميع 

البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح  وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان  وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها  

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

3316 - ابراهيم احمد شوقي عبدالفتاح الدماصي  مدير   المقيد برقم قيد    148059   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   10849 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2020  بــ :  

3387 - علء عادل موسي اسلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150789   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20336 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين 

أو منفردين .

3388 - أشرف  السيد محمد طلبه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    150789   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-07-2020 برقم ايداع   20336 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3389 - محمد ابراهيم محمد على هيكل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3390 - ممدوح ذكريا رزق مصطفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3391 - محمد محي الدين محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3392 - مجد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2020 برقم 

ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3393 - محمد صلح جلل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-09 

برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3394 - احمد عادل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2020 برقم 

ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3395 - شروق شريف عبدالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3396 - احمد عبد الرؤوف احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3397 - محمد كمال رمضان درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3398 - محمد مجدي السيد محمد فراج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3399 - رؤوف محمد فوزي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-09 

برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  
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3400 - عبد الرحمن عصام سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3401 - محمد محمد معوض حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3402 - محمد عادل محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3403 - اسراء خالد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2020 برقم 

ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3404 - عبد الرحمن احمد عبد الحميد عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3405 - سمير محمود محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150791   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   20338 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  

3317 - محمد عبد الغفار بدرالدين حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148092   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2020 برقم ايداع   10949 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  وافق الحاضرون 

على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس الداره  يمثل رئيس مجلس الدارة وعضومجلس إدارة الشركة   1-

السيد / محمد عبد الغفار بدر الدين حسانين ) رئيس مجلس الدارة (  2- السيد / عماد محمود كامل محمد 

السيد المنايلي ) عضو مجلس الدارة (  في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات للتعامل بإسمها وإجراء كافة العقودة والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة  ولهما حق التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتحاد العام للتشيد والبناء  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتم بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات 

ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة السيد / محمد عبد الغفار بدر 

الدين حسانين وعضو مجلس الدارة السيد / عماد محمود كامل محمد السيد المنايلي حق التوقيع بالسحب واليداع 

والفراج عن رأسمال الشركة لدى البنوك وكذلك الرهن والقتراض  مجتمعين أو منفردين .

3318 - كريم بن راشد رضا قداس KARIM BEN RACHID RIDHA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 

08-03-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

3319 - احمد محمد حسن خلف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

3320 - عمرو هشام محمود عبد العزيز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

3321 - شريف محمد محمد الدهم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

3322 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  ممثلة عن شركة / فلت 6 

FLAT6 LABS ACCELERATOR FOR IT  لبزاكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات

AND PROJECT MANAGEMENTS.A.E

3323 - احمد حسن عبد الحميد محمد هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  
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3324 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148113   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   10970 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

3325 - مينا  ابراهيم  جورجي بباوي  مدير   المقيد برقم قيد    148140   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   1118 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

3326 - علء  منير حنا ارمنيوس  مدير   المقيد برقم قيد    148140   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-08 

برقم ايداع   1118 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  

3327 - بيشوي يوسف قلته غبر  مدير   المقيد برقم قيد    148140   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-08 

برقم ايداع   1118 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد  أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما إحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال و القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع و شراء ورهن اصول الشركة وومتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما مجتمعين و منفردين حق التوقيع على عقود التأسيس وتأسيس 

الشركات وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض.

3328 - محمد هانى محمد 

عبدون  مدير   المقيد برقم قيد    148200   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-2020 برقم ايداع   11347 تم 

التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

3329 - علي أسامة محمود إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    148200   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-09 

برقم ايداع   11347 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

ويمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويكون للسيد/ علي 

أسامة محمود ابراهيم – مدير الشركة, منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق التوقيع على عقود 

التأسيس الشركات باسم الشركة ولصالحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3330 - عمر محمد عبد العزيز عرفات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148312   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11697 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

3331 - تولين محمد عبد العزيز عرفات البستانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148312   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2020 برقم ايداع   11697 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

3332 - حسين حسين شوقى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    148391   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11964 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  
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3333 - احمد عبدالعاطى احمد هنداوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82004   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-04-2015 برقم ايداع   10984 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  إلغاء تفويض 

الستاذ/ محمد مصطفى عبد الرازق محروس في التوقيع عن الشركة, منفردا , أمام البنوك بما فيها السحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات البنكية باسم الشركة بحد أقصى 200000 )مائتي ألف( جنيه مصري أو ما 

يعادلها بالعملت الجنبية الخرى.

3334 - هشام فياض احمد محمد فياض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2018 برقم ايداع   43998 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  بدل من السيد / عمرو محمد 

اسماعيل

3335 - عبدالعزيز حسن محمد الجوهرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5181   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2003 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

3336 - اميل يوسف محمود سماره  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    148479   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12232 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  استقالة

3337 - عثمان عبد البارى OTHMAN ABDALBARI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148479   

وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12232 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

3338 - السيد السيد اسماعيل عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    148479   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12232 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  - على ان 

تبقى الصلحيات كما هى مدونة فى السجل التجارى

3339 - عماد  رامز كوكش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148479   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12232 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  استقالة

3340 - طه عبدالموجود طه سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148506   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12361 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  الموافقة بالجماع علي تعديل 

اختصاصات وصلحيات مجلس إدارة الشركة لتصبح كالتالي :  لرئيس مجلس الدارة المهندس/طه عبدالموجود 

طه سليمان ونائب رئيس مجلس الدارة المهندس/شريف عاطف عباس خليل والعضو المنتدب المهندس/محمد 

محمد عربي  إبراهيم خضر  لهم منفردين حق الدارة والتوقيع علي معاملت الشركة والتعامل باسمها وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وفتح حسابات في البنوك وفي تحرير الشيكات 

فيما ل يجاوز عشره مليون جنيه مصري ولي اثنين من مجلس الدارة مجتمعين التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات في البنوك وفي تحرير الشيكات فيما يجاوز 

عشره مليون جنيه مصري واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وحق القتراض والرهن ولهما حق التعامل مع البنوك علي الحسابات الدائنة  وإصدار خطابات 

الضمان وابرام المرابحات وتفويض وتوكيل الغير في التعامل مع البنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود البيع والرهن والتنازل 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها للنفس أو للغيرولهم حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

3421 - محمود صلح الدين سيد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    151461   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2020 برقم ايداع   22644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده

3422 - احمد سيد عبد المحسن على  مدير   المقيد برقم قيد    151461   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-22 

برقم ايداع   22644 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2020  بــ :  

3423 - مارك رضا عبد المسيح دانيال  مدير   المقيد برقم قيد    151541   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22904 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  استقالة
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3341 - ... شاذيا سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-06 

برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة راشونال انتر ناشونال انتر برايس 

ليمتد بدل  من السيد / أشرف محسن بكرى. وقد تقرر منح الصلحيات التالية لرئيس مجلس الدارة :  1ـ التوقيع 

على كافة العمال المصرفية, وكذلك  الرهن  والقتراض نيابة عن الشركة وكذلك التوقيع على عقود الوسائط 

المالية لدى كافة البنوك المتعامل معها وكذا تفويض الغير بالتوقيع و فتح و اغلق الحسابات البنكية  و السحب 

منها و اليداع فيها  و التوقيع على الشيكات و الكمبيالت و تظهيرها وتفويض الغير في كل ما سبق  وشراء 

أصول وممتلكات الشركة والتوقيع أمام جميع الجهات بما فيها جميع مكاتب الشهر العقاري , كما يكون له الحق في 

التوقيع على كافة أنواع العقود و عقود تأسيس الشركات , وعقود شراء العقار و المنقول و السيارات و إدارة 

العلقات العامة بالشركة و عقود الدارة باسم الشركة و لصالحها و كافة المعاملت مع الخرين.كما لها الحق 

أيضا  في شراء أسهم أو حصص في شركات أخرى باسم الشركة و لمصلحتها .  ــ  تقرر ان يكون حق التوقيع 

على ما سبق كما يلى : توقيع مزدوج لكل من ــ السيدة /  شاذيا سيد رئيس مجلس الدارة و السيد / أحمد محمود 

إبراهيم محمد ـ رئيس قطاع الشئون المالية . 2 ـ  تقرر أن يكون للسيدة / شاذيا سيد رئيس مجلس الدارة ممثل  

عن شركة راشونال انترناشونال انتر برايس ليمتد حق التوقيع منفردا  على جميع العقود الخاصة بالمور اللزمة 

لتنفيذ أغراض الشركة بجمهورية مصر العربية وادارتها بدون حد أقصى و التوقيع على عقود اليجار وحق 

التوقيع عن الشركة والمثول والتصرف أمام جميع الجهات الحكومية والعامة وشبه الحكومية بما في ذلك على 

سبيل المثال ل الحصر جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور بجميع فروعها 

واستصدار تراخيص السيارات وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة القومية للتأمين الجتماعي بجميع فروعها والتوقيع 

على عقود العمل لموظفي الشركة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب ومصلحة الضريبة على المبيعات و 

القيمة المضافة بجميع مأمورياتهم والجمارك بجميع فروعها وتمثيل الشركة أمام هيئة الرقابة المالية و الهيئة العامة 

للستثمار و الشهر العقارى الخاص بها و الهيئة العامة لسوق المال وكافة الهيئات والشركات الخدمية والمرافق 

العامة والكهرباء والماء والصرف الصحي والغاز والتليفونات وسداد كافة أنواع الرسوم واستلم اليصالت كما له 

تمثيل الشركة ووضع النظم الخاصة بالمزايدات و المناقصات التى تتم داخل الشركة أو خارجها و تكون الشركة 

طرف فيها.  وله الحق في انهاء كافة التصرفات التنازل  للنفس أو للغير و اليجار و الستئجار  و الرهن و 

القتراض  لكافة اصول الشركة الثابتة و المنقولة  واللت  و المعدات  و العقارات و السيارات و المنقولت 

والتوقيع علي عقود البتدائية و النهائية أمام الشهر العقاري الخاصة بالسيارات و العقارات  للنفس أو للغير و 

التوقيع هلي كافة  عقود اليجار امام الشهر العقار و امام الغير و له كذلك الحق في  التنازل و التصالح و التخالص 

و القرار و النكار  و البراء أمام المحاكم و أمام الشهر العقاري  و التصالح امام  مصلحة الضرائب و له لحق 

في إنهاء كافة الجراءات الخاصة بذلك و له الحق في  المساهمة  و المشاركة و النضمام مع شركات اخري و 

تاسيس الشركات و تعديلها و التوقيع علي العقود الخاصة بذلك و له الحق في التوقيع علي شهادات الخبرة الصادرة 

للعاملين بالشركة  و تمثيل  و التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية  و هذه الصلحيات 

تسري داخل و خارج جمهورية مصر العربية  وله حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3342 - ... شاذيا سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-06 

برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة راشونال انتر ناشونال انتر برايس 

ليمتد

3343 - ندى السيد محمد عبدالفتاح عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2001 برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة يونيليفر اوفر 

سيز هولدنج أ . ج .

3344 - كونال شارما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-06 

برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة يونيليفر اوفر سيز هولدنج أ . ج

3345 - اشرف محسن بكرى احمد بكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2001 برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة راشونال 

انترناشونل انتربرايس ليمتد

3346 - أحمد محمود إبراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2001 برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة راشونال 

انترناشونال انتر برايس ليمتد
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3347 - جيمس فرانسيس تود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2001 برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة يونيليفر اوفر 

سيز هولدنج أ . ج - استقالة

3348 - ندى السيد محمد عبدالفتاح عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2001 برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة يونيليفر اوفر 

سيز هولدنج أ . ج . بدل من السيد / سانجيف كاكار . للستقالة

3349 - كونال شارما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3920   وتم ايداعه بتاريخ    2001-08-06 

برقم ايداع   856 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة يونيليفر اوفر سيز هولدنج أ . ج 

بدل من السيد / عساف القريشى - للستقالة

3350 - محمد محمد شعبان طراب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148665   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12865 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  تعديل اختصاصات مجلس 

الداره لتصبح - يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة ان يعيين عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم 

ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين . و للسيد / محمد محمد شعبان طراب رئيس مجلس الداره  و 

السيد / حسن محمد شعبان طراب عضو مجلس الداره والسيد / محمود محمد تاج الدين عضو مجلس الداره و 

السيد/ احمد طارق حسن عبدالوهاب عضو مجلس الداره )منفردين او مجتمعين( الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك كافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال و التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها باسم الشركه 

ولصالحها والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر .

3351 - حسن محمد شعبان طراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148665   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12865 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  

3352 - محمود محمد تاج الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148665   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12865 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  

3353 - احمد طارق حسن عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148665   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2020 برقم ايداع   12865 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2020  بــ :  

3354 - هانى موسى عبدالباسط ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148872   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2020 برقم ايداع   13662 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  
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3355 - قمر منصور محمد احمد غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148894   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2020 برقم ايداع   13796 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2020  بــ :  تحديد سلطات واختصاصات 

مجلس الدارة - و يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  وللسيده / قمر منصور محمد احمد غانم  رئيس 

مجلس الدارة والسيد / محمد الشناوي سالم الشناوي عضو مجلس الدارة والسيده / بشري ابراهيم السيد الشوني 

عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع علي عقود البيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك الحق في التوقيع علي 

عقود التأسيس امام مصلحة الشهر العقاري والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  ويكون التوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والقتراض والرهن وفتح وغلق الحسابات البنكيه لدي جميع البنوك واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال من البنك 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .

3356 - عطية جمعة ضيف يونس  مدير   المقيد برقم قيد    149158   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-12 

برقم ايداع   14809 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

3357 - محمد محمود احمد محمود سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    149158   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   14809 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

3358 - محمد عبدا محمد الشيراوى  مدير   المقيد برقم قيد    149158   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   14809 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

3359 - نافين موهن فالراني NAVIN MOHAN VALRANI  مدير   المقيد برقم قيد    149158   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-05-2020 برقم ايداع   14809 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  
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3360 - برمودا اديشيريا promodh idicheria  مدير   المقيد برقم قيد    149158   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2020 برقم ايداع   14809 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - تعديل الصلحيات بالسجل التجاري لتصبح   يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير, وله 

منفردا/ ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات ولئحته التنفيذية للجمعية العامة.  تكون القرارات التي يصدرها المديرون 

ملزمة إذا تم اخذها من قبل أي من المديرين السيد/ محمد عبدا محمد الشيراوي و السيد/ نافين موهن فالراني 

Navin  والسيد/ محمد عبدا محمد الشيراوي والسيد/ نافين موهن فالراني  Navin Mohan Valrani

التوقيع امام الجهات  Mohan Valrani لهم الحق منفردين أو مجتمعين لتمثيل الشركة فى السلطات التية:  1.

الحكومية والغير حكومية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ولهم الحق فى التعامل بإسم الشركة والتوقيع 

نيابة عنها على كافة العقود المبرمة مع الشركة وعلى الطلبات المقدمة باسم الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية.   ولهم الحق في إدارتها ولهم أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

الحق في التفاوض والتوقيع والتنفيذ  به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  2.

لجميع العقود والمعاملت والترتيبات والصفقات أيا كانت نوعها أو طبيعتها مع أطراف ثالثة, ومع أي سلطة من 

أي نوع, بإسم الشركة مع منحه الحق فى إنهاء وتعديل مثل هذه العقود والتفاقيات على النحو المطلوب من وقت 

إرسال إخطار بإنهاء وفسخ آية اتفاقيات أو عقود أو معاملت تعد  إلى آخر وذلك باسم الشركة ولصالحها.  3.

شراء العقارات  لزمة وضرورية لتنفيذ النشاط التجاري الخاص بالشركة وذلك باسم الشركة ولصالحها.  4.

وبيعها ونقلها ورهنها والتنازل عنها داخل جميع البلدان ذات الصله نيابة عن الشركة وتوقيع المستندات المطلوبة 

المتعلقة بالتسجيل والتحويل مع السلطات والهيئات المختصة داخل البلدان ذات الصلة على سبيل الذكر ل الحصر 

جميع الجهات في جمهورية مصر العربية بالخص الوزارات والهيئات والدارات والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة 

ادراج كيانات فرعية, شراء أسهم في شركات خارجية ) الضرائب ومصلحة التأمينات الجتماعية و ادارتها.  5.

تابعة لطرف ثالث(, إنشاء كيانات مشتركة, توقيع عقد تأسيس لشركات جديدة سوف تكون فيها الشركة مساهما  

وتوقيع جميع التعديلت القائمة على عقد تأسيس الشركات الحالية التي تعتبر فيها الشركة مساهما بعد موافقة 

فتح وتسجيل ورفع دعاوي أمام جميع مراكز الشرطة والنيابات العامة وأنواع المحاكم  الجمعية العامة للشركة.  6.

والمراسيم المختلفة, لمتابعة الدعاوى نيابة عن الشركة, تأمين الرهن الحيازي لممتلكات المدينين, إحالة القضايا 

الى المحكمة أو التحكيم سواء كطرف مدعي أو طرف مدعى عليه أو طرف متدخل.  وله الحق أيضا  في تعيين 

محامين وتكليف الخبراء وتحديد أسمائهم, لحضور جلسات الستماع الخاصة بهم, وتزويدهم بالمعلومات والوثائق, 

والعتراض على تقاريرهم, وتعيين المحكمين والحضور أمامهم, للتوقيع على بنود وعقود ووثائق التحكيم, لتقديم 

المستندات والمذكرات وكذلك تقديم الحجج, تقديم طلبات تأكيد و/أو بطلن على أحكامهم, إجراء التسويات 

والتوفيقات وسحب القضايا والدعاوي, التنازل عن الحقوق الناشئة أو الناتجة عن تلك القضايا أو الدعاوى, واتخاذ 

جميع الجراءات القانونية لحماية مصالح الشركة كطرف مدعي او طرف مدعي عليه أو كطرف في اجراءات 

صياغة ووضع اللوائح المتعلقة بالمور  المحكمة أو التحكيم أو غير ذلك وذلك باسم الشركة ولصالحها.  7.

والمسائل الدارية والمالية الخاصة بالشركة وبشئون العاملين والموظفين لديها وأجور العامين ورواتبهم وذلك باسم 

فتح وغلق وإدارة كافة الحسابات البنكية الخاصة بالشركة, بالضافة الى اجراء وتنفيذ  الشركة ولصالحها.  8.

كافة المعاملت البنكية نيابة عن الشركة.    والتي من بينها على سبيل المثال ل الحصر, الحق فى اصدار وتوقيع 

واعتماد الشيكات التي تسمح باصدار خطابات العتماد, الى جانب تحويل الموال أو تحويل اي من الديون 

الدفترية الخاصة بالشركة, والحصول على قروض بضمان أو بدون ضمان, وإقراض أو الحصول على أية 

تسهيلت بنكية أو تسهيلت ائتمانية, وشيكات/ كمبيالت تخصم التسهيلت, والتسهيلت المالية و/أو منتجات 

المالية, والتسهيلت البنكية اللكترونية و/أو على شبكة النترنت.  بالضافة الى كافة أنواع الضمانات البنكية بما 

في ذلك التأمينات البتدائية, وضمانات الدفعات المقدمة, وضمانات حسن الداء والتنفيذ, والضمانات المالية, 

وخطابات ضمان الدفع والسداد, وخطابات ضمان الحجز وأيضا  التوقيع على كافة المستندات اللزمة لتنفيذ أهداف 

ضمان و/أو خطابات الضمان المتبادلة لضمان التزامات الطرف  الشركة وذلك باسم الشركة ولصالحها.  9.

الثالث و- بالمثل - قبول الضمانات والضمانات المشتركة والضمانات المتبادلة فيما يخص اللتزامات المسندة 

ضمان و/أو ضمان متبادل للتزامات الشركة في حال كون الشركة واحدة من  للشركة من قبل أطراف ثالثة.  10.

حملة السهم و - بالمثل - قبول الضمانات والضمانات المشتركة والضمانات المتبادلة فيما يخص اللتزامات 
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كافة  المسندة للشركات في حال كون الشركة واحدة من المساهمين بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.  11.

الشيكات, والسندات الذنية, والحوالت المصرفية, والكمبيالت التجارية, وغيرها من الوراق التجارية القابلة 

للتداول, وكافة اليصالت المستلمة مقابل الموال المسددة للشركة أو تحريرها - حسب الحوال - ووفقا لرأي 

توظيف كافة الشخاص والفراد الذين تحتاجهم  إدارة الشركة في اجتماعاتها المنعقدة بين الحين والخر.  12.

الشركة لتنفيذ نشاطها التجاري, وتحديد رواتبهم, والمزايا والمكافآت الممنوحة لهم, بجانب وضع وصياغة القواعد 

والحكام والقوانين المتعلقة بتوظيفهم لدي الشركة وحق الشركة في إنهاء خدمتهم.  13. شراء و/أو بيع أي 

مشروع تجاري أو أصول تتضمن أراضي وعقارات وماكينات ومعدات وسيارات أو أية أصول أخرى أو سلع, 

سواء كان الدفع فوري ونقدا  أو على الحساب.  14. إبرام عقود إيجار و/أو التنازل عن عقود إيجار أو عقود إيجار 

من الباطن أو تراخيص أو عقود أخرى تتعلق بالوحدات السكنية أو التجارية أو العقارات الخرى.  15. قيام 

الشركة بامتلك و/أو التصرف في أي من الصول والموجودات المادية.  16. تنفيذ أية إجراءات رهن أو تنازل 

بشأن أي مشروع تجاري كله أو جزء منه أو أية أصول )سواء أكانت ملموسة أو غير ملموسة( خاصة 

بالشركة.17. إبرام أية اتفاقيات أو عقود أو معاملت تجارية خارج النشاط الساسي للشركة. 18. اعتماد أو تعديل 

أية شروط عمل قياسية )بما في ذلك السعار( تعتمد عليها الشركة لتوريد أو لشراء سلع أو خدمات من أطراف 

ثالثة.  19. منح أية حقوق )من خلل ترخيص أو خلفة( بشأن أية حقوق ملكية مملوكة أو مستغلة من قبل 

الشركة. 20. التوقيع نيابة عن الشركة في جميع المور المتعلقة بها في إطار هدف الشركة وتأسيس الشركات 

المملوكة كليا  أوجزئيا  للشركة أو ممارسة العمال التجارية داخل جمهورية مصر العربية. 21. التفاق مع أية 

مصلحة ضرائب, أو المطالبة بحق, أو التنازل عن حق أو الختيار أو الموافقة لغراض ضريبية تتعلق بالشركة 

Navin Mohan  ونشاطها التجاري.22. وللسيد/ محمد عبدا محمد الشيراوي والسيد/ نافين موهن فالراني

Valrani منفردين او مجتمعين الحق فى تفويض او توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق. وللسيد/ محمد محمود 

Promodh    احمد محمود سليمان وللسيد/ عطية جمعة ضيف يونس وللسيد/ برومودا اديشيريا اديشيريا

Idicheria مدير الشركة مجتمعين أومنفردين حق تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كما 

لهم تمثيل الشركة والتوقيع امام مكاتب الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والسجل 

التجارى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات مصلحة الجمارك والمحاكم والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية وتوقيع عقود تأسيس الشركات وكذلك لهم الحق فى إبرام واحتفاظ وتنازل عن عقود اليجار وعقود 

اليجار بالباطن والرخصة وأي عقود أخري متعلقة بموقع الشركة ولهم أيضا الحق منفردين فى توكيل او تفويض 

Promodh بعض أو كل الختصاصات السابقة.  و للسيد/ عطية جمعة ضيف يونس و للسيد / برومودا اديشيريا

Idicherria  الحق منفردين في التوقيع علي عقود الموظفين والعملء والموردين.

3361 - سالى محمد عبد الفتاح محمد عزوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  

3362 - حسين محمد عبدالفتاح محمد عزوزى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  

3363 - هانى رشاد مرزوق راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  نظرا للوفاة

3364 - محمد على محمد على سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  استقالة

3365 - محمود رشاد مرزوق راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  استقالة

3366 - احمد محمد عبد الفتاح محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60354   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18076 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

3367 - محمود عبد الحميد محمود عامر  مصفى   المقيد برقم قيد    149185   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2020 برقم ايداع   14945 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2020  بــ :  

3368 - حسين عبدا حسن شهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149213   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   15080 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

3369 - اسماء عبد المنعم عباس عثمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    149213   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   15080 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  
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3371 - حسام حلمى على شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    149321   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15591 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفرد الحق في 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وللمدير منفرد الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح حساب  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

التوقيع منفرداعلي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق  قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3372 - خليفة عبد العاطى خليفة الجرم  مدير   المقيد برقم قيد    149561   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2020 برقم ايداع   16631 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.- يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد  اوسع السلطات لدارة الشركة 

و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة و للمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكوميه و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف ومن سحب و 

ايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء وله الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة أو لصالحها وله حق قبض 

ودفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوالجل وله بعد موافقة الجمعية العامة  الحق في القتراض و حق 

التوقيع علي عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات والمنقولت و له 

حق التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في 

هذا الصدد  اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحتة التنفذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف ومن سحب و ايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و مصلحتها وله حق 

قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة و له حق التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

وله الحق بعد العرض و موافقه الجمعيه العامه في تعيين و عزل مستخدمي وحق القتراض و الرهن وكل ذلك 

باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها وله حق التوقيع علي عقود البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الرضي و السيارات و المنقولت و خلفه

3373 - بلل عدنان زكى سفارينى  مدير   المقيد برقم قيد    149590   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-10 

برقم ايداع   16743 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  
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3374 - زكريا ابراهيم ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149590   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2020 برقم ايداع   16743 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  - يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين او 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد / بلل عدنان زكي 

سفاريني منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وله 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية  وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .

3375 - عبد الغنى على الوصال عبد الغنى احمد سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    149611   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2020 برقم ايداع   16854 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله إبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ماذكر.

3376 - رشا احمد محمد حسن المليجى  مدير   المقيد برقم قيد    149611   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2020 برقم ايداع   16854 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  استقاله

3377 - محمد حسنى  محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149628   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-11 

برقم ايداع   16871 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعن أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة التعامل باسها و إجراء كافة العقود و 

المعاملت الداخلة ضمن اغراض الشركة و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و 

اصدار خطابات و شهادات الضمان و ضمن اغراضها التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و ضمن 

اغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم الحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر كما لهم الحق في كفالة الغير مجتمعين أو منفردين.

3378 - منشاوى فتحى منشاوى موسى  مدير   المقيد برقم قيد    149673   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2020 برقم ايداع   17029 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2020  بــ :  استقاله

Page 1306 of 1587 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

3379 - وليد محمد عبد العزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149673   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2020 برقم ايداع   17029 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محددة يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفر فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير 

منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

3380 - بسمه جمال فتحى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    149700   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-15 

برقم ايداع   17193 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمده غير محدودة . 

يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع  السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية   العامة 

وللمديران منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق وقبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3381 - أحمد راشد عبد الخالق عكاشه  مدير   المقيد برقم قيد    149700   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   17193 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

3382 - جورج فاروق مهني فلمون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150277   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2020 برقم ايداع   18997 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  منح السيد / جورج فاروق 

مهنى كافة الصلحيات اللزمة لتنفيذ الغرض من افتتاح الفرع

3383 - ريان فواز الذهب  مدير   المقيد برقم قيد    150282   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2020 برقم 

ايداع   19002 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه  لمدة غير محددة-يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال الشركة وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء وعقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

3384 - احمد صبحى عبد الفتاح عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    150282   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2020 برقم ايداع   19002 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  استقاله
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3385 - فاطمه صبحى عبدالفتاح

عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    150282   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2020 برقم ايداع   19002 تم 

التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  استقاله

3386 - علياء عبد الباقي الشافعي زلط  مصفى   المقيد برقم قيد    150582   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2020 برقم ايداع   19858 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2020  بــ :  على أن يكون مهام المصفى 

تمثيل الشركة أمام القضاء    هو القيام بجميع الجراءات والمهام التى تقتضيها عملية التصفية وعلى الخص :-  1.

تسديد ما على الشركة من ديون تحصيل ما على الشركة من مستحقات   3. .2

3424 - ريمون عياد يعقوب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    151541   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-27 

برقم ايداع   22904 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  يمثل مدير الشركة في علقتها مع الغير ولة 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير السيد/ ريمون عياد يعقوب إبراهيم منفردا الحق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات ولة حق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولة حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وللمدير حق التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والعقارات.

3425 - ممدوح محمد ابراهيم محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    151598   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23134 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  للوفاة

3426 - محمد ممدوح محمد ابراهيم محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    151598   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23134 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

3427 - احمد ممدوح محمد ابراهيم  محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    151598   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23134 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  و يباشر المديران  وظائفتهم  

لمدة غير محددة . يمثل المديرين السيد / محمد ممدوح محمد ابراهيم محمد خليل و السيد / أحمد ممدوح محمد 

ابراهيم محمد خليل  الشركة فى علقتها مع الغير و لهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية  للجمعية 

العامة .و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و لهما الحق فى تعيين 

و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم  و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و لهما حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر

3428 - خالد حسام محمد درغام  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    151603   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-07-2020 برقم ايداع   23139 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  له منفردا  فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق  الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض  والحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك له الحق فى  التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة بما فيها السيارات وممتلكاتها 

العقارية وله الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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 - 3429

علء الدين احمد محمد طوسون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3430 - عمرو احمد عبدالرحمن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3431 - محمد محمود يحيى محمود الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3432 - محمد احمد محمد احمد الشعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3460 - محمود محمد عبدالصمد علي نجا  مدير   المقيد برقم قيد    151836   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2020 برقم ايداع   23958 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  أستقالة

3461 - وليد محمود راغب زهره  مدير   المقيد برقم قيد    151836   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-05 

برقم ايداع   23958 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  استقاله

3462 - السعيد عبد الوهاب السعيد نصار  مدير   المقيد برقم قيد    151836   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2020 برقم ايداع   23958 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

 - 3500

عبد المنعم محمد محمود العنانى  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2019 برقم 

ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

3433 - مجدى محمد على الكومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  يكون للسيد / مجدى محمد على 

الكومى " رئيس مجلس الدارة " و الدكتور/ آسر محمد حسن سلمة }العضو المنتدب{ مجتمعيين أو منفرديين  

حق الدارة والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها ولهما حق 

اما حق التوقيع والتعامل امام جميع  توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعيين أو منفرديين  .  ?

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات الدائنة والمدينة والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف فتكون للسيد / مجدى محمد على الكومى " رئيس 

يكون للسيد/ امجد ابراهيم محمودمحمد القل  حق التوقيع و التعامل مع جميع البنوك  مجلس الدارة "  منفردأ .  ?

والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق توقيع وتسديد 

وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية

3434 - مؤمن احمد محمد الميهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

3435 - شريف فهمى أسماعيل سند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

3436 - اسر محمد حسن سلمه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

3437 - اسر محمد حسن سلمه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    151605   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   23141 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3438 - طارق عثمان محمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل - استقالة

3439 - عادل طلعت فرج حما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل -  استقالة
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3440 - محمد بلل خليل حسن مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة بى اوتو 

لتجارة السيارات" ش.م.م" غير تنفيذى - اعادة تشكيل مجلس الدارة - مع بقاء صلحيات التوقيع كما هى فى 

السجل التجارى .

3441 - بلل خليل حسن مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  غير تنفيذى

3442 - سعيد السيد النادى عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  منتدب - تنفيذي

3443 - ابراهيم محمد حسين اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل

3444 - نهال بلل خليل حسن مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  غير تنفيذى

3445 - مهاب بلل خليل حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  غير تنفيذي

3446 - تامر محمد فوزى فريد عبد الشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل

3447 - هبة ا محمد عاصم عبد العزيز عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل

3448 - هشام محمد حمدي احمد حمدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151636   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23172 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  مستقل

3449 - محمد  ابراهيم  مصطفي احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151802   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2020 برقم ايداع   23902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  قررت الجمعية العامة العادية 

بالجماع الموافقة على تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة كما يلى :1- الحق فى التعامل مع جميع انواع 

البنوك و المصارف المصرية و الجنبية من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات بها و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل 

مع جميع انواع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق اجراء كافة عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة و لصالحها 2-

شراء حصص من الشركات الخرى و الستحواذ على الشركات و الدخول كشركاء فى كل انواع الشركات ممثل 

عن الشركة 3-تعيين و عزل مستخدمى ووكلء و مديرين و موظفين الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم  4-

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال بكافة  اشكالهم و منها على سبيل المثال الكهرباء و الغاز و المياة و التليفونات و الهيئة العامة للستثمار و 

له الحق كذلك فى توكيل الغير فى التوقيع نيابة عن الشركة فى اية عقود تبرمها الشركة 5-قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و التوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود وله الحق فى قبض و 

استلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات

3450 - عبد المنعم فاروق عبد المنعم اسماعيل  مستشار قانونى   المقيد برقم قيد    151802   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2020 برقم ايداع   23902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  بجانب  المستشار 

القانون الحالي

3451 - احمد  ابراهيم  نبوى  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151802   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2020 برقم ايداع   23902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  

3452 - محمد سيد عبد الباقى حسن اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151802   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2020 برقم ايداع   23902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  استقالة
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3463 - احمد  محمد عبد العظيم  احمد  سند  مدير   المقيد برقم قيد    151836   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2020 برقم ايداع   23958 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولهم مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و وللمدير/ السعيد عبد الوهاب السعيد نصار منفردا الحق في 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء  والبيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات و والمنقولت  ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية و ابرام كافة العقود والمشاطرات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3464 - ياسر سعيد محمد نصر  مدير   المقيد برقم قيد    189515   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   2703 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  استقالة

3465 - محمد عوف عبد الرحمن هارون  مدير   المقيد برقم قيد    189515   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   2703 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  استقالة

3466 - مروان الحسينى عبدل صنيدق  مدير   المقيد برقم قيد    189515   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   2703 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  مثل مدير الشركة في علقتها مع 

الغير منفردا في هذا الصدد لاوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد 

الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمدير) منفردا ( الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجيهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصاريف  سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصاريف والتوقيع علي  الشيكات والفراج عن راس المال وله حق التوقيع على عقود كفالة الشركة للغير أمام 

البنوك و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والراهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله حق التعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على 

عقود تاسيس الشركات وله حق التوكيل او تفويض الغير  في كل او بعض ماذكر

3467 - ماجد حسن محمد النجولى  مدير   المقيد برقم قيد    151974   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-09 

برقم ايداع   24387 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  استقالة

3468 - احمد رجب عبد السلم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151974   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   24387 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  -يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محدده- يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير وله منفرد ا 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 حق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.
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3469 - محمود امين محمد علي مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    152047   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24690 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2020  بــ :  استقالة

3470 - محمود محمود طاهر السيد  مدير   المقيد برقم قيد    152047   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-10 

برقم ايداع   24690 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2020  بــ :  استقالة

3471 - رائف محمود عبدالعليم شمس  مدير   المقيد برقم قيد    152097   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2020 برقم ايداع   24792 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  استقالة

3472 - منى جميل حسن محمد حسونه  مدير   المقيد برقم قيد    152097   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2020 برقم ايداع   24792 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  

3473 - تامر محمد لطفى على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    152097   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   24792 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة . 

يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران 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 وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

3474 - ليو شوبين  LIU XUBIN  مدير   المقيد برقم قيد    152130   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-12 

برقم ايداع   25046 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  
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3475 - لى تشنج جاو LI QINGZHOU  مدير   المقيد برقم قيد    152130   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2020 برقم ايداع   25046 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

     EJ4108160 جواز سفر رقمCHANG XIAODONG  غير محدودة  -  يمثل السيد /   تشانج شياو دونج

LI  و السيد / لى تشنج جاو EJ5393069 جواز سفر رقم LIU XUBIN  و السيد /   ليو شوبين

QINGZHOU  جواز سفر رقم EJ5991613الشركة فى علقتها امام  القضاء و الغير ولهم مجتمعين او 

منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون  أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم  وكذلك التعامل مع  كافة الهيئات والوزارات والدارات المتخصصة بما فى ذلك الدارة العامة للشركات 

والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعة والتموين 

والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الجتماعى ووزارة المالية وصندوق دعم الصادرات  والعدل ومكاتب وادارات 

وسجل الموردين وسجل المصدرين و هيئة سلمة الغذاء  و الوكلء التجاريين والغرف التجارية ومصلحة 

الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة والسجل التجارى والشهر العقارى وكذلك فى التعامل مع وزارة القوى 

العامله والهجرة ومكتب تراخيص عمل الجانب بالهيئة العامة للستثمار ومصلحة الجوازات والجنسية والتامينات 

الجتماعية وامام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية والتحاد المصرى لمقاولى 

التشييد والبناء وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الحوال الشخصية ومكاتب 

تصديقات الخارجية وامام الشركة المصرية للتصالت وهيئة مياه الشرب ووزارة الكهرباء والطاقة والشركة 

الوطنية للغاز وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن  وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى التنازل عن رخص التشغيل  ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3476 - تشانج شياو دونج CHANG XIAODONG  مدير   المقيد برقم قيد    152130   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-08-2020 برقم ايداع   25046 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  

3477 - ماجد زكريا ابراهيم بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30650   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2008 برقم ايداع   4302 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  بتجديد مدة مجلس الدارة من 

تاريخ 29/ 3/ 2020 لمدة ثلث سنوات - إضافة اختصاصات و صلحيات لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب . ولنائب مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في تمثيل الشركة ولهم الحق في 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر و اما حق تمثيل أمام القضاء لرئيس مجلس 

الدارة فقط.
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3478 - طلل محمد حمزه احمد حسنين العياط  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه 

يصبح من لهم حق  بتاريخ    23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  1-

التوقيع نيابة عن الشركة على الشيكات والتحويلت و كافه التعاملت البنكية عدا التوقيع على عقود التسهيلت 

البنكية والقروض هم الستاذ/ طلل محمد حمزة أحمد حسين العياط )توقيع أول( أو الستاذ/ وليد محمود عبد 

المنعم حسونة )توقيع أول( أو الستاذ/ مهاب محمد شوقي ماضى )توقيع أول(أو الستاذ/ حسن مصطفى حسين 

عبد النبى )توقيع أول (  و الستاذ/ سيف الدين عصام عبد المنعم البسيوني )توقيع ثاني( أو الستاذ/ هشام مجدى 

حلمى محمد البسيونى )توقيع ثاني( أو الستاذ / محمد محسن حسن على فهمى )توقيع ثاني( أو الستاذ / محمود 

عبدالعزيز حسن مرسي )توقيع ثاني( أو الستاذ/ أحمد محمد سليمان عطية )توقيع ثانى ( على أن يكون التوقيع 

ويصبح من لهم حق التوقيع عن الشركة على عقود  لثنين مجتمعين أحدهما )توقيع أول( والخر )توقيع ثاني(.  -

التسهيلت الئتمانية والقروض هم الستاذ/ طلل محمد حمزة أحمد حسين العياط )توقيع أول( أو الستاذ/ وليد 

محمود عبد المنعم حسونة )توقيع أول( أو الستاذ/ حسن مصطفى حسين عبد النبى )توقيع أول ( و الستاذ/ محمد 

خالد محمد عبد الخبير )توقيع ثاني( أو الستاذ/ هشام مصطفي عبد المقصود البساطي )توقيع ثاني( أو الستاذ/ 

سيف الدين عصام عبد المنعم البسيوني )توقيع ثاني( أو الستاذ / هشام مجدى حلمى محمد البسيونى )توقيع ثاني( 

أو الستاذ/ أحمد محمد سليمان عطية )توقيع ثانى ( على أن يكون التوقيع لثنين مجتمعين أحدهما )توقيع أول( 

ويضاف من لهم حق التوقيع عن الشركة على كافة العقود والتنازلت والتوكيلت أمام  والخر )توقيع ثاني(.  -

الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والجهزة التابعة لها وكافة شركات الوراق 

المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والعلمات التجارية ووحدات الحكم المحلي والحياء بكافة أجهزتها 

وأمام كافة الجهات المنية والرقابية وأمام إدارات المرور ونياباتها بأنحاء الجمهورية وفيما يتعلق بترخيص 

وتجديد تراخيص السيارات والمركبات والدراجات وإبرام كافه العقود بما فيها عقود التأجير التمويلي وعقود 

التخصيم ليا  من الستاذ/ وليد محمود عبد المنعم حسونة أو الستاذ/ طلل محمد حمزة أحمد حسين العياط أو 

الستاذ/ مهاب محمد شوقي ماضى أو الستاذ/ حسن مصطفى حسين عبد النبى منفردين ولهما الحق في توكيل او 

ويصبح لكل من الستاذ/ طلل محمد حمزة أحمد حسين العياط )توقيع  تفويض الغير فى كل او بعض ماسبق   -

أول( أو الستاذ/ حسن مصطفى حسين عبد النبى )توقيع أول( أو الستاذ / سيف الدين عصام عبد المنعم البسيوني 

)توقيع أول( والستاذ/ محمد خالد محمد عبد الخبير)توقيع ثاني( ( أو الستاذ/ أحمد محمد سليمان عطية )توقيع 

ثانى ( حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة           وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وأمام الشهر العقاري الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر علي أن 

يكون التوقيع لثنين مجتمعين أحدهما )توقيع اول( و الخر )توقيع ثاني

3479 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81247   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-03-2015 برقم ايداع   8157 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن 

شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة بدل من الستاذ/وليد محمود عبد المنعم حسونة

3480 - سعيد سامى سعيد على الشافعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106206   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   19634 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

3481 - هانى داود عوض ا سناده  مدير   المقيد برقم قيد    152239   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25339 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محدد .  

يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهممجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحة التنفيذيه للجمعيه العامه, 

وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع وزارة الصحة - 

نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصريةللدير السيد /هانى داود عوض ا سنادة التعامل منفردامع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجوارهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريهللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى ابرام كافة العقود والشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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3482 - احمد ايهاب احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    152242   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25342 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  عزل من الشركة

3483 - مصطفى محمد عفيفى على  مدير   المقيد برقم قيد    152242   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25342 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

3484 - محمد سميرالسيد ابراهيم عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    152242   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25342 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

3485 - محمد حسام تمام محمد  مدير   المقيد برقم قيد    152242   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2020 برقم 

ايداع   25342 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

3486 - مها محمد فريد  شلبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    109844   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-09-2017 برقم ايداع   34492 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  للوفاه

3487 - احمد عصام راغب العزبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109844   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2017 برقم ايداع   34492 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  تعديل صلحيات مجلس الدارة 

:وافق السادة اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالجماع على  تعديل الصلحيات الخاصة بمجلس ادارة 

الشركة لتصبح علي النحو التالي: لرئيس مجلس الدارة يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق في ان يعين 

عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  ولرئيس مجلس 

الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للراضى والسيارات واصول الشركة ومنقولتها 

والجهات الرسميه واقسام المرور والنيابة والشهر العقارى والتوثيق ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

تاسيس الشركات بكافة انوعها وتعديلها والتخارج منها  ولهم حق كفالة الغيرولهم ايضآ مجتمعين او منفردين 

التوقيع علي عقود المعاوضة وتوثيق كافة العقود واثبات التاريخ لدي كافة مأموريات الشهر العقاري وتوثيق 

شهادات الخبرة . ولكل من )رئيس مجلس الدارة( و ) نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( مجتمعين او 

منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة انواعها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وذلك 

لنفسهم او للغير  علي ان تكون جميع الصلحيات لهم مجتمعين او منفردين .

3488 - ياسمين احمد عصام راغب العزبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109844   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-09-2017 برقم ايداع   34492 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3489 - يمنى احمد عصام راغب العزبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    109844   

وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2017 برقم ايداع   34492 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3490 - مريم احمد عصام راغب العزبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109844   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2017 برقم ايداع   34492 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3491 - عبد الكريم سعد علي حسن الغول  مدير عام   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  استقالة

3492 - ريمون حشمت فخرى جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3493 - يوسف محمد حافظ يوسف العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  استقالة

3494 - عماد حازم احمد حـسـن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3495 - سها عصام الدين السيد عبد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  
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3496 - احمد عبداللطيف حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3497 - معتز حازم أحمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

3498 - محمد عبدالمنعم محمد محمود العناني  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2019 برقم ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

3499 - خالد عبد المنعم محمد محمود العنانى  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2019 برقم ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

3501 - زينب السيد علي سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-27 

برقم ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -  

يمثل المديرون الشركة في علقتهم مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة.       

وللمديرون 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 و إيداع وفتح وغلق الحسابات المصرفية والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية والبطاقات الئتمانية 

المدينة والدائنة وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والحضور أمام الشهر العقاري و 

إدارات المرور المختصة والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات مع الشركات الحكومية وغير 

الحكومية والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3502 - محمود عبدالمنعم محمد محمود العنانى  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2019 برقم ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

3503 - احلم عبد المنعم محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    135678   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2019 برقم ايداع   22697 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

3504 - هانى يوسف ابراهيم الزناتى  مصفى   المقيد برقم قيد    144570   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2019 برقم ايداع   56110 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية 

ومحو وشطب السجل التجاري  تعيين السيد/هاني يوسف ابراهيم الزناتي مدير الشركة)مصفي(للشركة  تحديد مدة 

للتصفية خلل ستة اشهر   تحديد اتعاب للمصفي وقدرها 3000جينه  تحديد مهام المصفي ليقوم المصفي  بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص:  1-وفاء ما علي الشركة من ديون  2-بيع مال 

الشركةمنقول او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخري مالم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي اجراء البيع 

بطريقة معينة  تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3505 - منال عمر الحصوه  مدير   المقيد برقم قيد    152812   وتم ايداعه بتاريخ    26-08-2020 برقم 

ايداع   27378 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  -   يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / منال عمر الحصوه منفرده الحق في التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح حساب وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر
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3506 - عبد ا محمود النبهان  مدير   المقيد برقم قيد    152812   وتم ايداعه بتاريخ    26-08-2020 برقم 

ايداع   27378 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  استقالة

3507 - محمد عبدالحليم راشد عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    130053   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2019 برقم ايداع   1908 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  مثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير و للسيد /  محمد عبد الحليم راشد عفيفى  مـنفـردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة  و للسيد /  محمد 

عبد الحليم راشد عفيفى  مـنفـردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  و غير 

الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و كذلك  له الحق فى التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3508 - عماد  رمضان  سيد  محمود  مدير   المقيد برقم قيد    130053   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2019 برقم ايداع   1908 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  علقات عامه

3509 - على حسين على الزغبى  مدير   المقيد برقم قيد    153126   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   28546 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة  في علقتها مع الغير و له 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  و للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و له 

حق تمثيل الشركة امام القضاء و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق 

الحسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات بحد اقصي مائتي الف جنية 

مصري , على ال يتخطى الموازنة المعتمدة من الجمعية العامة و حق القتراض و الرهن في حدود مليون جنية 

مصري و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية.   و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل بحد اقصى ثلثة مليين جنية مصري و كذلك له حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و الفراج عن راسمال.

3510 - رحاب طارق محمد كامل  مدير   المقيد برقم قيد    153126   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   28546 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  استقاله

3511 - انور عبدالسميع احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    153192   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-02 

برقم ايداع   28773 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2020  بــ :  

3512 - سيد انور عبد السميع احمد  مدير   المقيد برقم قيد    153192   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-02 

برقم ايداع   28773 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2020  بــ :  

3513 - علء الدين محمد عبدالرحمن

 طنطاوي  مدير   المقيد برقم قيد    153192   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2020 برقم ايداع   28773 تم 

التأشير فى تاريخ 02-09-2020  بــ :  استقالة

3514 - اسلم علء الدين محمد عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    153192   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2020 برقم ايداع   28773 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2020  بــ :  استقالة
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3515 - اشرف سيد محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية -مع الحتفاظ بجميع الصلحيات لمجلس الدارة الواردة بالسجل التجاري وافق المجلس بالجماع على 

تفويض ومنح صلحيات الصرف وتحويل وتسديد والتوقيع على الشيكات والمعاملت البنكيه على النحو التالي :-

للسيد / احمد محمد جميل شعبان - منفردا - الحق في التصرف بحد اقصى مبلغ 50000 جنيه ) خمسون الف جنيه 

مصري ل غير ( للسيد / مايكل موسى فرج حنس -  منفردا - الحق في التصرف بحد اقصى مبلغ 1000000 

جنيه ) فقط مليون جنيه  مصري ل غير (للسيد / محمد سليمان زكي سليمان , والسيد / مايكل موسى فرج حنس 

– مجتميعن فقط - الحق في التصرف وذلك في المبالغ التي تزيد عن ) فقط مليون جنيه ( تفويض السيد / احمد 

حمدي محمد علي – عضو مجلس الدارة في التوقيع على كافة العقود المبرمة مع الغير .

3516 - محمود عبد الرحمن محمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153343   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2020 برقم ايداع   29265 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2020  بــ :  

3517 - مرفت مسعد ابراهيم عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة سيزر 

للستيراد و التصدير - استقالة

3518 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة سيلكت اوت 

دور للدعاية والعلن

3519 - محمد سليمان زكي سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

السهلكية
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3520 - اشرف سيد محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية -  الموافقة على تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالي - يمثل الرئيس التنفيذي 

الشركة امام القضاء وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي 

القضائية المقامة من أو ضد الشركة وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام 

كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات 

التحكيم المحلية والدولية  - لرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي – مجتمعين او منفردين – حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أومجتمعين  - ولرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي – مجتمعين او منفردين –  الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة 

التراخيص بكافة وحدات المرور وكذلك والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وشركات 

تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - ولرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي – مجتمعين - حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي 

البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول الوراق المالية أمام شركات تداول 

الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع وشراء السيارات والتوقيع علي عقود 

بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  - ولرئيس مجلس الدارة 

والرئيس التنفيذي – مجتمعين – بعد موافقة الجمعية العامة للشركة حق تأسيس الشركات والتصرف فيها بالبيع 

والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت الئتمانية من البنوك وتجديدها والتوقيع 

علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة بالبنوك وحق القتراض والرهن 

وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة والتأجير التمويلي سواء 

للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام البنوك والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع والشراء وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات 

كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3521 - محمود شمس الدين نور احمد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة سيلكت أوت 

دور للدعايه والعلن بدل من السيد / روماني ابراهيم قرقار جاد

3522 - حسام الدين قطب محمد قطب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن جمعية 

امان  التعاونية الستهلكية

3523 - ايمن صبحى زكى سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138500   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2019 برقم ايداع   33734 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة سيلكت اوت 

دور للدعاية - استقالة

3524 - طارق محمد امين على رشدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153411   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29807 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ) استقالة ( .

3525 - محمد سعود  محمد نجل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153411   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29807 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  بنفس صلحيات رئيس مجلس 

الدارة السابق .
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3526 - صقر بن احمد بن ناصر السويدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29137   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1995 برقم ايداع   1861 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2020  بــ :  قرر المجلس بالجماع إضافة 

بعض الصلحيات للسيد/ صقر بن أحمد بن ناصر السويدان "عضو مجلس الدارة" كالتى: له حق التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم, وكذلك إدارة حسابات الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع بواسطة 

الشيكات واوامر الدفع أو الحوالت أو أى وسيلة أخرى سواء كانت المسحوبات لمر أى مستفيد آخر وحتى إن 

ادت تلك المسحوبات إلى كشف أو تجاوز رصيد حسابنا لديكم وتحرير الشيكات الصادرة لمرنا لصالح الغير, 

والتوقيع على اليصالت ودفاتر الشيكات واستلمها واستلم الشعارات والمطالبات والكشوف الخاصة بحساباتنا 

لدى البنوك والتوقيع بما يفيد صحة مطابقتها للسجلت , والتوقيع على معاملت تسديد وقبول بوالص التحصيل و 

طلب فتح زيادة و تمديد و تسديد العتمادات المستندية ضمن الحدود المقررة بما فى ذلك التوقيع بقبول المخالفات 

الواردة فى المستندات و تفويض البنك بقيد المستندات و المصاريف على حسابنا واستلم مستندات العتمادات و 

بوالص التحصيل المجيرة لمرنا و التوقيع للبنك بما يفيد ذلك   و طلب إصدار خطابات الضمان و تمديدها ضمن 

الحدود المقررة. مدة سريان هذا التفويض من تاريخه و إلى أن يستلم البنك منا إشعارا  خطيا  بإلغائه أو تعديله أثناء 

فترة سريانه , و نقر بحق البنك فى إلغاء هذا التفويض لى سبب يراه البنك و إشعارنا بذلك فورا  مع البقاء على 

الصلحيات السابقه كما هى دون تغير

3527 - جلل محمود عواد سعـيـد  مصفى   المقيد برقم قيد    153541   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-08 

برقم ايداع   30069 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2020  بــ :  تعيين السيد / جلل محمود عواد سعيد  مصفي 

قانوني للشركه  بنفس الختصاصات والتعاب  و استقاله الستاذ / احمد سعيد محمد المصفي

3528 - محمد محمد عزت عبد ا فخر الدين  مدير   المقيد برقم قيد    153810   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30910 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  

3529 - سالي احمد الكردي  مدير   المقيد برقم قيد    153810   وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم 

ايداع   30910 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  تعديل صلحيات المدير الى:-  يمثل المديرون 

الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ   به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرون 

السيده / سالي احمد الكردي والسيد / محمد عزت عبدا فخر الدين مجتمعين  او منفردين الحق في التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم, ولهما الحق فى  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من إيداع وفتح وغلق حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال و حق التوقيع علي الشيكات والسحب من 

البنوك وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و كذلك لهما الحق على التوقيع على عقود تأسيس الشركات والحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

3530 - احمد عبدالجابر سيد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    153810   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-13 

برقم ايداع   30910 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  أسقاله

3531 - ايمن عبدالجابر سيد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    153810   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-13 

برقم ايداع   30910 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  أسقاله

3532 - هشام مصطفي سيد أحمد غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل  عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية - اسيب ECIP ش.م.م

3533 - انجي احمد محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل  عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية - اسيب ECIP ش.م.م
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3534 - محمد احمد زكى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل عن  شركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية - اسيب ECIP ش.م.م

3535 - احمد صلح الدين عبدالوهاب العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة 

كونكورد للهندسة والمقاولت ش.م.م

3536 - تامر صالح سعيد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل شركة كونكورد للهندسة 

والمقاولت ش.م.م

3537 - نجلء حسن رجب زين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية - اسيب ECIP ش.م.م - يحق للسيد / رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء - 

كما يحق لرئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع السيد / تامر صالح سعيد صالح العضو المنتدب والسيد / ضياء عبد 

الموجود عامر الشعراوي عضو مجلس الدارة التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح 

الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة , والتوقيع على عقود البيع 

وشراء وإيجار العقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية , وكذلك في التوقيع على 

عقود بيع وشراء الراضي والسيارات لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب بكافة 

أنواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وإبرام عقود الصفقات والمشارطات باسم الشركة ولصالحها - كما يحق للسيد / تامر صالح سعيد صالح العضو 

المنتدب والسيد/ ضياء عبد الموجود عامر الشعراوي عضو مجلس الدارة مجتمعين التوقيع على عقود العمل 

وعقود التوريد وعقود الخدمات وعقود التشغيل وعقود بيع إنتاج المصنع - كما يحق للسيد / تامر صالح سعيد 

صالح العضو المنتدب مجتمعا  مع السيد / المدير المالي التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي 

نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب وإيداع وصرف والتوقيع على الشيكات , كذلك حق غلق وفتح 

الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمائية والرهن والقرض , وكذلك حق التوقيع على 

الفراج عن رأس المال , ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3538 - عبدالستار يسرى عبداللطيف عـبـد الـغـنـى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  استقالة

3539 - ضياء عبد الموجود عامر الشعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153853   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   30966 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  بدلمن السيد / 

عبدالستار يسرى عبداللطيف عبدالغنى

3540 - ريهام رمضان محمد السبكي  مصفى   المقيد برقم قيد    153977   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   31477 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  تحديد مهام المصفي  1-وفاء 

ما علي الشركة من ديون  2-بيع مال الشركة من منقولت او عقارات بالمزاد العلني او باية طريقة معينة اخري 

3- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3541 - هيثم محسن حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154057   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31757 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

3542 - اميره محمد عبد الجواد زعير  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    154057   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31757 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة
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3543 - مصطفى محسن حسن محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    154057   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   31757 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  ولرئيس 

مجلس الداره والعضو المنتدب  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصـول الشـركة ومـملكـاتـها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم  الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3544 - مهند عادل محمد داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154057   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31757 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

3545 - احمد مختار عبداللطيف اسماعيل

غربه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   

31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة

3546 - احمد  صلح الدين محمود شعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

3547 - سامح فتحى سليم ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

3600 - عبد الرحمن محمد ابراهيم امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

فينفستورز ليمتد

3601 - مالك مصطفى حمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3602 - خالد عماد الدين على احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3603 - ساجى محمد يسرى حامد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3604 - محمد زياد يوسف صالح العليان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2114   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2000 برقم ايداع   446 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

فينفستورز ليمتد - اعادة تشكيل مجلس الدارة
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3548 - هشام محمود حمدى مصطفى 

اسماعيل غيث  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2020 برقم 

ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  للسيد/ هشام محمود حمدي مصطفي اسماعيل غيث 

رئيس مجلس الدارة  والسيد/ احمد صلح الدين محمود شعراوي  عضو  مجلس الدارة  والسيد / سامح فتحي 

سليم ميخائيل   عضو مجلس الدارة  والسيد/حازم محمد صلح الدين محمد فهمي يوسف عضو مجلس الدارة 

منفردين كافة الصلحيات المخولة لهم بالنظام الساسي  للشركة ولهم  الحق في التقديم علي التسهيلت الئتمانية 

بأنواعها والشيكات وفتح الحسابات والعتمادات لدي المصارف  والبنوك بدون حدود قصوى ولهم حق السحب 

واليداع من البنوك والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات منفردا واستكمال رأس المال  ولهم الحق في  

إبرام كافة التصرفات  المتعلقة بإدارة الشركة وإجراء وإتمام عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية والتوقيع 

والتصديق علي التوقيعات أمام الشهر   العقاري  ولهم الحق في الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود 

التأسيس ولهم الحق في التوقيع علي كافة العقود بأنواعها والتي تتعلق بنشاط الشركة وفسخ وإنهاء العقود والتوقيع 

علي عقود عمل الموظفين ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام  جهات التراخيص من المحافظة والحياء ومجالس 

المدن والوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ووزارة السكان    و التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  وتمثيل الشركة أمام مصلحة 

الضرائب بجميع مأمورياتها والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري 

والشهر العقاري  ولرئيس مجلس الدارة اواي عضو من اعضاء مجلس الدارة  الحق في  توكيل  او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر وفي بعض أو كل اختصاصاته.

3549 - نادر رشدى صالح يوسف الستاذ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة

3550 - ابراهيم شوقى محرم احمد محرم احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

3551 - مراد ميشيل باخوم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

3552 - شاكر انور ارنست فريدزكي ويصا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

3553 - احمد احمد محرم احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  تجديد مدة 

عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

3554 - انور انور ارنست ويصا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

3555 - اسماعيل احمد حمزه البدرى  مصفى   المقيد برقم قيد    154388   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2020 برقم ايداع   32951 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية 

وتعين السيد /اسماعيل احمد حمزة البدرى )مصفي الشركة(      2 االموافقة بالجماع علي ان تكون مده التصفيه 

12شهر من تاريخ التأشير بالسجل التجاري .  3 تفويض المصفي بجميع العمال التي تقضيها التصفية وقيامه 

بكافه مهام التصفيه   1-وفاء ما علي الشركه من ديون  .    2- بيع مال الشركه منقول أو عقارا بالمزاد أو بايه   

طريقة اخري .   3  -تمثيل الشركة امام القضاء والصلح والتحكيم .

3556 - محمد يحيى اجمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154506   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   33348 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  

3557 - احمد فوزي حسن عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    154531   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   33435 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  
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3558 - فوزي حسن عبد العزيز محمود 

ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    154531   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2020 برقم ايداع   33435 تم 

التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  - و يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركةاو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3611 - كميل حبشى ذكرى حبشى-كوم غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126645   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-2018 برقم ايداع   44773 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  استقالة

3612 - آدم سيتش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289773   وتم ايداعه بتاريخ    1995-06-27 

برقم ايداع   9274 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2020  بــ :  ممثل  عن شركة الكترولوكس كونتراكتينج 

اكتيبولج - الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة مماثلة وبنفس الصلحيات والسلطات الممنوحة 

لمجلس الدارة والمؤشر بها سابقا فى السجل التجارى للشركة

3559 - اسلم   نزيه محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    64763   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2013 برقم 

ايداع   5468 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات 

الرسمية للشركاء المتضامنين , و هم السيد الدكتور/ اسلم نزيه محمد علي و السيد المهندس/ مروان مدحت عبد 

الرزاق الحموري ولهما منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع  العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع 

و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي 

الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس المال و كافة 

صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك في التوقيع علي عقود 

الشراء و لهما الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع عن الشركة اما التوقيع علي عقود القتراض و كفالة الغير 

باسم الشركة و كذا حق الرهن بكافة انواعة لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت و منقول و ذلك للنفس او الغير 

باسم و لصالح الشركة , و التوقيع امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك يكون لهما مجتمعين 

و كذلك توكيل او تفويض الغير في هذا الشان يكون لهما مجتمعان ايضا , و لهما الحق مجتمعين او منفردين في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم فيما عدا تفويض او توكيل الغير في الدارة 

العامة للشركة فيلزم توقيعهما مجتمعان اما سيارات الشركة فيجوز لي من الطرفين البيع او الشراء منفردا باسم 

الشركة و لصالحها و لهما الحق مجتمعان او منفردان في توكيل او تفويض الغير في شان بيع و ترخيص سيارات 

الشركة و لهما حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر فيما عدا الشركاء الموصيين في حالة دخولهم 

الشركة مع الوضع في العتبار ماسبق ذكره . و يكون التوقيع عن الشركة من غير الشركاء المتضامنين للسيد/ 

هيثم سامي محمد السيد يعقوب )المسئول عن الشئون الفنية( فيكون له حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية فقط دون سواها   و للسيد/ علي محمود محمد فتوح دحروج )مدير فرع الشركة بالمنطقة الحرة العامة 

بالسماعيلية و له حق التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية(
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3560 - ايهاب احمد عمرو ايهاب طنطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    154643   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33744 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  . يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

ولي اثنين من المديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولي اثنين مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3561 - سيف ا سامى حنا الزغبى  مدير   المقيد برقم قيد    154643   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-28 

برقم ايداع   33744 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  استقالة

3562 - عمر امين هشام محمد امين عز العرب  مدير   المقيد برقم قيد    154643   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33744 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  

3563 - هشام محمد محسن موسى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    154643   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   33744 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  استقالة

3564 - منى كمال على عبد التواب  مدير   المقيد برقم قيد    154668   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-29 

برقم ايداع   33778 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهملمدة غير محددة

3565 - شيماء احمد عبدالحميد حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    154668   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33778 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  استقالة

3566 - محمد السيد مصطفى فرج الشامى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154921   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   34621 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  

3567 - هند محى زكى محمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    154992   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   34892 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  - وتباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة.

3568 - ايهاب محمد حسن الفار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155038   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   35087 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

أراضي القوات المسلحة - بموجب مجلس ادارة 21 / 6 / 2022 تم التى : تفويض السيد عضو مجلس الدارة 

المنتدب بالتوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك - بموجب جمعيه عامة غير عادية  28 / 7 

/ 2022 تم التى : ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن  وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف  , وله الحق فى تأسيس وتعديل الشركات والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وأنظمتها التأسيسية وتعديلتها أمام هيئة الستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهرالعقارى والتوثيق 

بكافة مكاتبها وأمام مكاتب السجل التجارى , وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر.
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3569 - ميلد عبد النبى على دقالى  مدير   المقيد برقم قيد    145614   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-20 

برقم ايداع   2885 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  

3570 - عبدالرحمن ميلد عبدالنبى دقالى  مدير   المقيد برقم قيد    145614   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2020 برقم ايداع   2885 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدده. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة  .  وللسيد / ميلد عبد النبي علي دقالي  مدير الشركة  وللسيد / عبدالرحمن ميلد عبدالنبي دقالي مدير 

الشركة منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وتمثيل الشركة أمام القضاء  وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3571 - احمد عادل فاروق علي  الجمونى  مدير   المقيد برقم قيد    155061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2020 برقم ايداع   35161 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  

3572 - محمود محمد عبدالحكيم محمد شمس الدين  مدير   المقيد برقم قيد    155061   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2020 برقم ايداع   35161 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة-يمثل المديروين)محمود ابراهيم الدسوقى عطية ومحمود محمد عبدالحيكم  محمد واحمد عادل 

فاروق على( الشركة فى علقتهم مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون اولئحته التفيذية للجمعية العامة وللمديروين 

منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج 

عن راس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات ألذنيه التجارية وإبرام 

كافةالعقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل اوبعض ماذكر

3573 - محمود ابراهيم الدسوقى عطية 

الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    155061   وتم ايداعه بتاريخ    06-10-2020 برقم ايداع   35161 تم 

التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  
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3574 - منى محمد نورالدين محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    155134   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2020 برقم ايداع   35374 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير و للسيدة / منى محمد نور الدين محمد منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و لها منفردة 

الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع على الشهادات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و 

كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغرضها  و لها الحق فى تعيين 

و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم  و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لها حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كاقة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها منفردة حق القتراض و الرهن  ولها 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  و ليجوز بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى والسيارات و المنقولت ال بموافقة الجمعية العمومية الغير العادية .

3575 - وائل السيد محمود عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60657   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2012 برقم ايداع   19321 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ممثل شركة كامكو للستثمار 

في مجلس الدارة بدل  من السيد/ عمرو شمس

3576 - دعاء تيسير ابراهيم ابورزق  ممثل   المقيد برقم قيد    60657   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-20 

برقم ايداع   19321 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ممثل شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين في 

مجلس الدارة بدل  من السيد/ مبارك عثمان العيار

3577 - رافت عطية حسن السلمونى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60657   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2012 برقم ايداع   19321 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  قرر مجلس الدارة الموافقة 

علي تفويض التالي ذكرهم في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود الرهن والقتراض وشراء وبيع جميع 

المنقولت والعقارات والمركبات المملوكة للشركة والتوقيع بذلك أمام المصالح الحكومية المختصة والشهر العقاري 

وجميع القرارات كما يلي :  السيد الستاذ رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ نائب رئيس مجلس الدارة في 

العقود التي تزيد عن مبلغ 5 مليون جنية مصري مجتمعين.  السيد الستاذ رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ 

العضو المنتدب حتي مبلغ 5 مليون جنية مجتمعين. السيد الستاذ العضو المنتدب والسيد الستاذ المراقب المالي 

حتي مبلغ مليون جنية مصري مجتمعين.  قرر مجلس الدارة بالضافة للصلحيات الممنوحة سابقا  للسيد/ رئيس 

مجلس الدارة والسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب والمذكور بالسجل التجاري الموافقة علي منحهما الصلحيات 

التية :- يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة وللسيد/ عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين التوقيع نيابة 

عن الشركة علي كافة العقود التي تكون الشركة طرف فيها وجميع الطلبات والمناقصات وعقود التأمين بكافة 

أنواعها وكذلك الخطابات والمراسلت وعروض التوظيف وعقود العمل التي تتم بإسم الشركة ولصالحها وتمثيل 

الشركة والتوقيع أمام كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء كانت حكومية وغير حكومية قطاع عام وقطاع 

أعمال وقطاع خاص والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب 

والغرف التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري والدارة العامة للمرور بكافة أقسامها وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي بجميع قطاعاتها وفروعها 

ووزارة القوى العاملة والهيئات والقطاعات التابعة لها ومكاتب العمل والتوقيع علي كافة العقود البنكية وفتح 

الحسابات البنكية الجديدة مع إحتفاظهم بالصلحيات الممنوحة لهم سابقا  والمذكورة بالسجل التجاري.  -قرر 

المجلس بالموافقة علي أنه يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تفويض الغير في كل أو بعض الصلحيات الممنوحة 

له

3578 - محمد طلل محمد مظهر عبد الدايم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    121444   

وتم ايداعه بتاريخ    23-05-2018 برقم ايداع   23128 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  

3579 - طارق محمد رفيق عبدالعزيز سلمه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121444   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2018 برقم ايداع   23128 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  

3580 - علي يحى سعيد زكريا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121444   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2018 برقم ايداع   23128 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  
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3581 - أحمد وفيق أحمد راضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    121444   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-05-2018 برقم ايداع   23128 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  استقالة

3582 - ابوبكر يونس احمد يونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155628   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37062 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  

3583 - حازم حسين عبد المجيب مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    155655   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   27235 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  استقالة

3584 - احمد اشرف محمود البنا  مدير   المقيد برقم قيد    155655   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   27235 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  

3585 - شريف فريد محب محمد القصبى  مدير   المقيد برقم قيد    155655   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   27235 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  

3586 - كريم محمود كاظم مصطفى كاظم  مدير   المقيد برقم قيد    155655   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   27235 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.  وللمديرون السيد / احمد اشرف محمود البنا والسيد/ كريم محمود كاظم مصطفي  و السيد / 

شريف فريد محب محمد القصبي - مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال ولهم 

الحق فى تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين فقط حق القتراض و الرهن 

و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكتها العقارية و الرضي و السيارات و المنقولت ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3587 - احمد سامى احمد عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155723   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-19 

برقم ايداع   37332 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  

3588 - محمد ابو الفتح محمد محمد خير  الخطيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155808   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-10-2020 برقم ايداع   37745 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  عيين السيد / 

 -    A15134447 طارق عبد الجابر حماد دياب  - مديرا مسئول من الناحية الفنية و السياحية . جواز سفر رقم

رقم قومي 26508240101752 - مصري

3589 - أحمد محمد السيد محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155840   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   37782 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  ممثل عن شركة هايد بارك 

العقارية للتطوير  - بدل من السيد / محمد نبيه سعد

3590 - احمد محمد عادل احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    155856   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

برقم ايداع   37856 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة وله الحق في  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال   والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء والتصالح والتنازل عن القضايا وكذلك تاسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها والندماج 

وفسخها وشرائها وبيعها وفتح فروع داخل مصر وخارجها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان والشراء وحق البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واعتماد الدفاتر والسجلت   التجارية وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وعمل شهادات خبره وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
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3591 - أحمد محمد السيد محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155918   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   38072 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  ممثل عن شركة هايد بارك 

العقارية للتطوير بدل من السيد / محمد نبيه سعد

3592 - حسنى احمد دسوقى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32621   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2008 برقم ايداع   11531 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  خروج

3593 - خالد عبد الله عوض احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32621   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2008 برقم ايداع   11531 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  

3613 - اشرف عبد الكريم عبد المقصود البهواش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    289773   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-1995 برقم ايداع   9274 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2020  بــ :  ممثل شركة 

إلكترولوكس كونتراكتينج اكتيبولج. استقالة - والغاء كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة له والمؤشر بها سابقا 

فى السجل التجارى للشركة

3594 - اسماء هاشم ابراهبم اليمنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32621   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2008 برقم ايداع   11531 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشـريكين منفردين او مجتمعين  حـق التعامـل باسـم الشـركة وضـمن اغراضـهـا 

امـام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العـام وقطـاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . 

وكذلك لـهـم حـق التعامـل مـع جميع البنوك والمصارف مـن سحب وإيداع والتوقيـع علـى الشيكات وفتح وغلـق 

الحسابات واستصدار خطابـات وشهادات الضمان ولهـم حـق الفراج عـن راس المـال وكافـة صورالتعامـل مـع 

البنوك والمصارف وكـل ذلـك باسـم الشـركة وضـمن اغراضـها ولـهـم الحـق فـي تـعيـيـن وعـزل مـسـتخدمى 

ووكلء الشركة وتحديـد مـرتبـاتهم واجـورهم ولـهـم حـق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويـل وبيع وتسديد كافـة 

السندات الذنيـه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل . ويكون للشريكين مجتمعين حـق التوقيع على عقـود الشراء والقتـراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتهـا العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصـالحها ولـهـم الحق فى التوقيع على عقود 

القتراض والرهن للنفس والغيـر وكـذا لـهم الحـق فـي توكيـل البنك الهلى المصـرى )والبنـوك( والنفس او الغير 

فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحه الشهرالعقـارى والتوثيق وامـام البنوك وامـام كـافـة الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه ولهم حق توكيل او تفويض الغيـر في كل او بعض ماذكر .

3595 - عبدا حنوش المحيمد الحويجة  مدير   المقيد برقم قيد    155956   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2020 برقم ايداع   38156 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران السيد / عبدا حنوش المحيمد الحويجة  والسيد / محمد فرج فرغل عمر الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم 

حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وومتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3596 - محمد فرج فرغل عمر  مدير   المقيد برقم قيد    155956   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2020 برقم 

ايداع   38156 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2020  بــ :  
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3597 - هند محمد نور الدين عبد الحليم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    114777   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2017 برقم ايداع   53159 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة. يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما )منفرداين او مجتمعين ( فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة و للمديران )منفرداين او مجتمعين ( الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض و 

الرهن من المصارف و البنوك و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و 

البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات للنفس او للغير باسم الشركة و 

لصالحها و لهما مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق التوكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3598 - عمر احمد لطفى احمد عبد الغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156052   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2020 برقم ايداع   38559 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  

3599 - احمد محمد حلمى مصطفى عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156183   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2020 برقم ايداع   38983 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2020  بــ :  قبول استقاله
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3614 - كريم محمود يوسف سعاده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157106   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43237 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  الموافقة علي منح السيد / احمد 

محمد عزت ابو العطا صلحية التعامل والتوقيع وتمثيل الشركة امام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب 

العمل ووزارة القوي العاملة بجميع مكاتبهم وفروعهم واستلم وتسليم جميع الوراق والمستندات والطلبات التي 

تخص العاملين بالشركة والتوقيع على عقود العمل مع موظفي الشركة وله في ذلك اوسع السلطات والصلحيات. 

الغاء توقيع الصلحيات المالية المذكورة للسيد / وليد عبد الحميد سليمان خطاب واستبداله بالسيد / طارق محمد 

عبد العزيز عبد الحميد . الموافقة على تعديل الصلحيات المالية بالشركة لتكون على النحو التالي: - منح حق فتح 

وغلق الحسابات البنكية لعدد توقيعين مجتمعين من بين السادة التي اسمائهم : السيد / مجدى ماجد محمد موسى - 

مع السيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين - بدون حدود - منح حق التحويل الداخلي بين حسابات 

الهلي تمكين في البنوك المختلفة وبين حسابات الشركة فى نفس البنك  ) تسهيلت وحسابات جارية ( للستاذ 

مجدي ماجد موسي أو الستاذ عمرو علء عبد الغنى عبد الفتاح حتى 500 مليون جنيه مصري منفردين  - منح 

حق التحويل الداخلي بين حسابات الهلي تمكين في البنوك المختلفة وبين حسابات الشركة في نفس البنك  ) 

تسهيلت وحسابات جارية ( لثلثة من السادة التالي اسماءهم مجتمعين السيد/ أحمد محمد حمدي حسين - السيد / 

طارق محمد عبد العزيز عبد الحميد - السيدة الستاذة / مي هشام محمد عصفور - السيد عمرو علء عبدالغني 

عبد الفتاح حتى 50 مليون   - منح حق السحب من التسهيلت البنكية لشركة الهلي تمكين للسيد/ أحمد محمد 

حمدي حسين مع السيد / طارق محمد عبد العزيز عبد الحميد و السيدة الستاذة / مي هشام محمد عصفور حتى 

50 مليون مجتمعين او  أي من السيد / مجدى ماجد محمد موسى و السيد / عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح  

بدون حد اقصى منفردين .- منح السيد / مجدى ماجد محمد موسى -و السيد/ عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح بل 

حدود منفردين  في شراء ودائع لجل , شهادات ادخارية , صناديق وأوعية حكومية ) سندات وأذون خزانة ( و 

صناديق الدخل الثابت. - منح حق التحويل الخارجي لطرف ثالث او لمستفيدين آخرين بخلف المقترضين ) مثل: 

موردين السلع والخدمات , المقاولين ( للسيد / كريم محمود يوسف سعادة مع السيد / مجدى ماجد محمد موسى 

والسيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين اكثر من 10 مليون جنيه مصري و السيدة الستاذة / مي هشام 

محمد عصفور مع السيد / مجدى ماجد محمد موسى والسيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين حتى 10 

مليون جنيه مصري ,  و السيد /مجدى ماجد محمد موسى والسيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين حتى 

5 مليون جنيه مصري و السيد/ أحمد محمد حمدي حسين مع السيد / طارق محمد عبدالعزيز عبد الحميد والسيد / 

عمرو علء عبد الغني عبدالفتاح مجتمعين حتى 250 الف جنيه مصري . - منح حق التوقيع على عقود إيجار 

العقارات او التجديد )لكل عقد على حدي( اول: إيجار المركز الرئيسي للشركة منفردا  للسيد / كريم محمود يوسف 

سعادة , ثانيا التوقيع على عقود ايجار الفروع وتجديدها السيد / مجدى ماجد محمد موسى منفردا  . - منح حق 

التوقيع على المصروفات العامة والستشارات والنفقات الرأسمالية والمدفوعات المدرجة بالموازنة للسيد / مجدى 

ماجد محمد موسى مع السيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين حتى مليون جنيه مصرى و السيد /عمرو 

علء عبد الغنى عبدالفتاح مع أي من  السيد/ أحمد محمد حمدي حسين او السيد / طارق محمد عبد العزيز عبد 

الحميد مجتمعين حتى 250 الف جنيه مصري . - منح حق التوقيع على صرف المدفوعات السيادية والحكومية )

الضرائب , التأمينات الجتماعية , الجمارك , الرسوم الحكومية الخرى , المصروفات القضائية( للسيد / مجدى 

ماجد محمد موسى مع السيد /عمرو علء عبد الغنى عبدالفتاح مجتمعين بدون حد اقصى . إلغاء صلحيات 

التوقيعات المالية السابقة للسيد / وليد عبد الحميد سليمان خطاب والمؤشر بها في السجل التجاري .

3615 - هند محمد احمد على حنيش  مدير   المقيد برقم قيد    157306   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-25 

برقم ايداع   43884 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  

3616 - إبراهيم محمود إبراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    157306   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43884 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  
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3617 - عبد العظيم رجب عبد العظيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    157306   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43884 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدده  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة وللمديرين مجتمعيين اومنفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركةولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض 

ودفع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التوقيع على عقود تاسيس وتسجيل الشركات باسم الشركة و 

لصالحها مجتمعين او منفردين داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

3618 - مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابو سمره  مدير   المقيد برقم قيد    157416   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2020 برقم ايداع   44234 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  و مدير لفرع  

القطامية ) مصنع رقم 84 ( - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع 

اخر ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية  العامة ,وللمديرالسيد / مصطفي عبدالرحمن محمد 

عبدالرحمن أبو سمرة منفردا وللسادة / كل من السيد/صالح محمود صالح محمود والسيد / احمد جلل عفيفي سعيد 

قرطام  مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التمثيل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصاحبها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشركة والتوقيع 

علي تأسيس عقود الشركات وابرام عقود المعارضة والبيع والرهن لصول الشركة الثابته والمتحركة وممتلكاتها 

العقارية ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق القبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وكافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفوبض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر .

3619 - احمد جلل عفيفى سعيد قرطام  مدير   المقيد برقم قيد    157416   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44234 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  و مدير لفرع  القاهرة الجديدة - 

B3 وحدة

3620 - صالح محمود صالح محمود سعده  مدير   المقيد برقم قيد    157416   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44234 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  و مدير لفرع  القاهرة الجديدة - 

B4 وحدة
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3621 - محمد محمد محسن محمد محجوب خلف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99619   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2016 برقم ايداع   38976 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2020  بــ :  ممثل  عن شركة 

تمويل القابضة للستثمار )ش.م.م( -م الموافقة علي تعديل سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة  لتصبح كالتالي 

:  تعديل المجموعة )أ(  لتصبح كالتي:  1-الستاذ/ محمد محمد محسن محمد محجوب –بطاقة رقم قومى 

283030152105078  رئيس مجلس الدارة  ممثل  عن شركة تمويل القابضة للستثمار )ش.م.م(.  2-الستاذ/ 

يوسف احمد أيوب يوسف أيوب – بطاقة رقم قومى 28307232100099 نائب رئيس مجلس الدارة ممثل  عن 

الستاذ/ هيثم حسنين امين حسنين  – بطاقة رقم قومى  شركة تمويل القابضة للستثمار )ش.م.م(.  3-

27411112101871 المدير التنفيذى للشركة  4-د/ زكريا محي عبد الغني الصفر – بطاقة رقم قومى 

26606161701614 المدير التنفيذى لنشاط التخصيم  تعديل المجموعة )ب(  لتصبح كالتي :  1-الستاذ / 

إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم الزينى- بطاقة رقم قومى27811250107552  رئيس القطاع المالي   2-الستاذ/ 

محمد محمد محمود ابوريه- بطاقة رقم قومى28609011610013 رئيس قطاع الخزانة  3-الستاذ/ احمد مدحت 

احمد محمد – بطاقة رقم قومي 28608248800651 رئيس قطاع المخاطر   4-الستاذ/إبراهيم مجدي إبراهيم 

محمد شتا - بطاقة رقم قومي 28709220105959 القطاع المالي   حذف الستاذ / احمد محمد عبدالرحيم 

زيدان- بطاقة رقم قومى28305218800239  رئيس قطاع الخزانة من المجموعة )ب( لستقالته  تعديل 

الستاذ/ حسام الدين سعد محمد عبد العزيز – بطاقة رقم قومي  المجموعة )ج(  لتصبح كالتي :  1-

28210150101832- مدير عمليات موارد بشرية.  يكون لي اثنين مجتمعين من السادة/  محمد محمد محسن 

محمد محجوب و/أو  يوسف احمد أيوب يوسف أيوب و/أو هيثم حسنين امين حسنين  حسنيين الحق في التوقيع 

على عقود شراء عقارات و منقولت و شراء السيارات و التوقيع  على عقود المعاوضة و القروض و كافة 

الضمانات و التسهيلت الئتمانية.  يكون لي   اثنين مجتمعين من المجموعة )أ(  او اى فرد من المجموعة )أ( 

مجتمع ا مع أي فرد من المجموعة )ب( الحق في التوقيع على عقود التأجير التمويلي وعقود البيع والشراء البتدائية 

والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على العقارات والمنقولت والسيارات والتعامل أمام وحدات المرور 

فيما يتعلق بغرض الشركة, والتعهدات الخاصة بعملء الشركة وكذلك التوقيع على التنازل ونقل التخصيص أمام 

جميع الجهات الدارية والحكومية المختصة عن الصول العقارية الممولة من الشركة لصالح عملئها بعد سدادهم 

للمستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي. و لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

الحق في التوقيع على عقود التخصيم وكافة تعهدات العملء والمستندات اللزمة لعمليات التخصيم. والشراف 

على إدارة الشركة ولهم في ذلك أوسع السلطات الدارية والمالية اللزمة لتحقيق غرض الشركة فيما عدا ما 

استثني بنص خاص في القانون أو النظام الساسي للشركة من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية 

العامة العادية أو الغير عادية – حق التوقيع على جميع معاملت الشركة أمام كافة الجهات الحكومية غير الحكومية 

ولهم حق إصدار التوكيلت للغير والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري لهم الحق في التوقيع أمام البنوك في إصدار 

دفاتر الشيكات وفي إصدار كشوف الحسابات الجارية, ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر ولهم الحق في إلغاء التوكيلت.  حق التوقيع أمام البنوك والمصارف على جميع المعاملت بما في ذلك 

اليداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال وفك وربط الودائع والتوقيع على التسهيلت الئتمانية بما 

في ذلك فتح اعتمادات وخطابات الضمان والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وحق الرهن والتوقيع عن 

الشركة – حق التوقيع على الشيكات للسحب من البنوك المتعامل معها.  يكون لي فرد من المجموعة )أ( مجتمع ا 

مع أي فرد من المجموعة)ب( أو اى فرد من مجموعة )ج( التفويض  في التعامل أمام البنوك فيما يخص الحسابات 

الخاصة لجور  و رواتب العاملين ولهم في ذلك كافة الصلحيات والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بتحويل 

المرتبات وأجور العاملين وفتح حسابات الموظفين والتوقيع على خطابات مفردات المرتب .  يكون لى من السادة/  

محمد محمد محسن محمد محجوب و/أو  يوسف احمد أيوب يوسف أيوب و/أو  هيثم حسنيين امين حسنيين 

منفردين او مجتمعين  مع الستاذ/ حسام الدين سعد محمد عبد العزيز حق التوقيع على عقود العمل الخاصة 

بالموظفين والتعامل وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتوقيع على كافة المستندات أمام 

الهيئة سالفة الذكر, والتعامل أمام البنوك فيما يخص فتح الحسابات الخاصة بأجور ورواتب الموظفين.  تفويض 

السادة/ محمد محمد محسن محمد محجوب  - رئيس مجلس الدارة و يوسف أحمد أيوب يوسف أيوب – نائب 

رئيس مجلس الدارة و هيثم حسنين أمين حسنين¬¬ – المدير التنفيذي للشركة )مجتمعين( في اتخاذ القرار 

بالموافقة على تعديل أي من السياسات الئتمان , و سياسة المخاطر , وإصدار سياسة  تحصيل الدفعات اليجارية 

المتأخرة قضاء  وذلك بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة القواعد القانونية 
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المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم داخل القطر المصري.  يكون لي فرد من المجموعة )أ( مجتمع ا مع 

أي فرد من المجموعة )ب(او اى فرد من مجموعة )ج( الحق فى التفويض  بالتعامل أمام البنوك فيما يخص 

الحسابات الخاصة لجور  و راتب العاملين ولهم في ذلك كافة الصلحيات والتوقيع على كافة المستندات الخاصة 

بتحويل المرتبات وأجور العاملين وفتح حسابات الموظفين والتوقيع على خطابات مفردات المرتب .  مع بقاء باقي 

الصلحيات في السجل كما هي

3622 - انجى رمسيس عزيز تادرس  مدير   المقيد برقم قيد    157795   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   45123 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  استقالة

3623 - أسماء مرسى عوض ا مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    157795   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   45123 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  استقاله

3624 - احمد هديه عبدالباقى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157804   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   45132 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

3625 - خالد  محمد محمد الشنتناوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157872   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   45398 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  

3626 - احمد سمير مصطفى شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157872   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   45398 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  

3627 - عبدالعزيز صلح عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157878   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   45404 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  

3628 - هشام هانى عبدالسلم خليفه  مصفى   المقيد برقم قيد    158195   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   46295 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

تعيين الستاذ / هشام هانى عبد السلم مصفى للشركه   3- يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية 

وعلى وجه الخصوص:- وفاء ما على الشركة من ديون.   بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلنى أو بأية 

طريقة آخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة معينة. تمثيل الشركة أمام القضاء 

وقبول الصلح والتحكيم.  مدة التصفية:- ستة أشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى.

3629 - احمد ايهاب كامل عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    158421   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   47043 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة   

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة .

وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر . وللمديرين مجتمعين حق القتراض والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها

3630 - ادهم عبد المجيد ابراهيم عبد ا الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    158421   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   47043 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

3631 - منال محمد سيد عبد المنعم مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158491   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-12-2020 برقم ايداع   47116 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  استقاله

3632 - محمود محمد محمود على وهيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

3633 - هانىء بهجت احمد البندارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  
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3634 - محمود محمد جمعة محمد انور زيتون  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

3635 - عمر احمد عبدالرؤوف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين , ويمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء والغير.  وللسيد/عمر أحمد عبدالرؤوف 

عبدالمعطي الطيبى رئيس مجلس الدارة , والسيد/ محمود محمد جمعة محمد زيتون نائب رئيس مجلس الدارة , 

والسيد/ محمود محمد محمود على وهيب عضو مجلس الدارة  )مجتمعين( الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و 

أستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك  و المصارف وكل ذلك بأسم الشركة و 

ضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقودالبيع ورهن اي أصل من أصول الشركة و حق التوقيع علي عقود 

الشراء والرهن والتسهيلت الئتمانية )القروض( بضمان أوعية ادخارية فقط و كل ذلك  بأسم الشركة و لصالحها 

و له الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و له أبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في تأسيس الشركات و له حق توكيل و تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  وللسيد/ رئيس مجلس الدارة )منفردا ( حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة.

3636 - محمد عبد الحكيم عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

3637 - احمد محمد عبد ا ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

3638 - محمد محمد جمعه محمد انور زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

3639 - احمد محمد محمد عزالدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156364   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2020 برقم ايداع   39643 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  
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3640 - رافى يعقوب كركور كورويان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158753   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   47957 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره . 

وللمجلس الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الداره منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك .  و لرئيس 

مجلس اداره الشركه الحق في تمثيل الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات الحكوميه من خاصه ومصلحه 

الشركات ومصلحه الشهر العقاري ومكاتبها ومأموريتها وفي الحضور امام مصلحه الضرائب ومأموريتها ولجان 

الطعن والتصالح والسجل التجاري والغرفه التجاريه والتحاد العام للغرف التجاريه وهيئه التأمينات الجتماعيه 

ومكاتب العمل ووزاره القوي العامله الهيئه العامه للرقابه الماليه والرقابه علي الصادرات والواردات  وسجل 

المصدرين والمستوردين ووزاره الصناعه والهيئه العامه للتصنيع وكافه انواع البنوك في جمهوريه مصر العربيه 

وادارات المرور المختلفه في جمهوريه مصر العربيه ووزاره الداخليه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركه  وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وابرام كافه العقود والتوقيع 

علي كافه الوراق والعقود والمستندات الخاصه بالشركه لدي جميع الجهات الحكوميه المختلفه  وابرام كافه 

التفاقيات التي تتعلق التي  تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقد  او الجل وله الحق في شراء وبيع كافه انواع اللت 

والمعدات والخامات والمهمات وكل شئ خاص بالشركه والتعامل مع الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره في 

تأسيس الشركات والندماج  والتوقيع علي عقود  الندماج  والتصديق عليها والمشاركه مع الغير والتوقيع  علي 

عقود تعديل الشركات والتوقيع علي كافه عقود الشركه البتدائيه والنهائيه توقيعا نهائيا امام مصلحه الشهر العقاري 

والتصديق علي عقود البتدائيه والنهائيه امام نقابه المحامين والتعامل مع كافه المصالح الحكوميه  الخري  وكذلك 

القتراض بأسم الشركه  والرهن واخد القروض من البنوك بضمان ممتلكات الشركه والتعاقد مع عملء الشركه  

وغيرهم  وتوقيع العقود اللزمه بالتعاقد والفسخ والتنازل بمقابل  اوبدونه والصلح والقرار  والبراء في 

المنازعات القضائيه المقامة من الشركه او ضدها امام كافه المحاكم القضائيه والهيئات القضائيه بكافه انواعها  

وفي تسليم شحن البضائع واللت وغيرها بما في ذلك  وتمثيل الشركه امام مصلحه الجمارك والموانئ وامام 

البنك المركزي ومصلحه الدمغه والموازين بكافه قطاعتها وتمثيل  الشركه امام شركه بورصه السلع المصريه 

واستخراج تراخيص اللزمه للشركه واستخراج تراخيص السلح من وزاره الداخليه اللزمه للشركه طبقا للقانون 

والتعامل مع البورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه والحفظ المركزي  وكذلك في صرف وايداع المبالغ  

الخاصه بالشركه من والي البنوك وفتح الحسابات البنكيه والتوقيع علي شيكات الشركه البنكيه في مجال غرضها 

ونشاطها والتعامل مع كافه الهيئات وقطاع خاص وفي صرف في وقبض  الحوالت الماليه من اماكن صرفها 

والتوقيع  كافه الوراق والمستندات المتعلقه بذلك  وفي التوقيع علي عقود اليجار وفي ابرام كافه الصفقات التي 

تتعلق بنشاط الشركه وغرضها والتوقيع علي عقود الوساطه التجاريه بالنقد او بالجل وله في سبيل ذلك الحق في 

توكيل الغير في كل او بعض ماسبق ذكره بموجب توكيل يوثق في الشهر العقاري.

3641 - مصطفى محمد رزق بكرى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    158805   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48018 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

3729 - هشام صبري إسماعيل محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان / كاريبو 

كافييه CARIBOU  - الوحدة رقم ) Kiosk 01 ( - القطعة رقم 165 القطاع الول - مركز المدينة - القاهرة 

الجديدة - القاهرة

3730 - إبراهيم يوسف عبدالجواد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان / كاريبو 

كافييه CARIBOU - الدور الرضي و الول و الثاني - الوحدة رقم 17 ب - المول التجاري كونكورد بلزا - 

القطعة رقم 44 - منطقة المستثمرين الجنوبية ) شارع التسعين ( -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

3731 - محمد حسن سيد أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-09 

برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقاله

3732 - ماجد إبراهيم مرتجي مكاري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقاله
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3733 - أحمد رمضان أحمد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-09 

برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقاله

3734 - حسام حسني عبد المنعم غريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقاله

3735 - جرجس شفيق حبيب عبد الملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان :- كاريبو 

كافييه CARIBOU الوحدة رقم 13 ب - الدور الرضي - العقار 70 - ميدان ) تيفولي سابقا  ( ميدان جوهر - 

ش الشهيد أحمد فوزي - ألماظة - مصر الجديدة - القاهرة

3642 - محمد محى محمد بيومى  مدير عام   المقيد برقم قيد    158805   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48018 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  - يمثل المديرون  الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان  في هذا الصدد اوسع السلطات والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللمديران  احمد حلمي ابراهيم امام والسيد- 

محمد امام فاروز حسان مجتمعان اومنفردان   الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها  أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات 

واستصدارشهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل اما فيما يخص بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

والقتراض والرهن فيكونا مجتمعان . ولهم حق  مجتمعان اومنفردان توكيل  الغير في كل اوبعض ماذكر . محمد 

محى محمد بيومى  مدير اداري ويختص بالشئون الداريه فقط .

3643 - احمد محروس  محمد عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    158805   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48018 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

3644 - احمد حلمى ابراهيم امام  مدير عام   المقيد برقم قيد    158805   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48018 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

3645 - محمد امام  فاروز حسان  مدير عام   المقيد برقم قيد    158805   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48018 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

3646 - اسلم محمد درويش ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158991   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48776 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  

3647 - نور الهدى جلل يحيى كامل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    159029   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48860 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  استقالة

3648 - عل عبدالفتاح عبدالخالق الكشاك  مدير   المقيد برقم قيد    159029   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48860 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  استقالة
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3649 - اكرامى  السيد ابراهيم ناصف  مدير   المقيد برقم قيد    159029   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48860 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ اكرامى السيد ابراهيم ناصف )منفردا( الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات وله حق التوقيع على الشيكات حتى مبلغ مائة الف جنيه وله الحق فى القتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات التى تزيد عن مبلغ مائة الف جنيه واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3650 - احمد خالد إبراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    159136   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-22 

برقم ايداع   49145 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

3651 - شادى اسامه شرف الدين ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    159136   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49145 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

3652 - احمد سيد على محمد متولى  مدير   المقيد برقم قيد    159136   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-22 

برقم ايداع   49145 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده

3653 - عبير سمير عازر ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    159240   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2020 برقم ايداع   49594 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  للفرعين

3654 - عمر عصام محمد حسن عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100676   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات اخرى .

3655 - كريم أحمد محمد عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    132272   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   10302 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفه لمدة 

غير محدودة

3656 - ايمن فؤاد عبدالفتاح احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132272   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   10302 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

3657 - ايمن فؤاد عبدالفتاح احمد  مدير   المقيد برقم قيد    132272   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   10302 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

3658 - محمد أحمد محمد عباس المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    132272   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   10302 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

3659 - شريف محمود محمد السباعى  مدير   المقيد برقم قيد    132272   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   10302 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

3660 - احمد محمد سعيد كامل  مدير مالى   المقيد برقم قيد    159506   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50546 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  للشركة حلوله محل المدير 

المالى الستاذ / اسلم محمد ابراهيم ابوالمجد - فى جدول التوقيعات )ب( بالسجل التجارى بالشركة

3661 - مجدى محمد ابراهيم نصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  ستقالة

3662 - محمد جمال حلمى حسين سويلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  استقالة
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3663 - محمد احمد على محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل من السـيد / محمد أحمد على محمد رئيس مجلس الدارة منفردا فى التوقيع عن 

الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و أمام مصلحة الشهر العقارى و مصلحة الجمارك و مصلحة 

السجل التجارى و مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوردات وهيئة التنمية الصناعية و 

البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و إدارات المرور و أى مرور داخل جمهورية مصر العربية 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و فروعها والهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة بكافة فروعها و التوقيع 

على عقود تعديل الشركة أمام جميع الجهات سالفة الذكر و أمام جميع المحاكم بجميع أنواعها و قطاع العمال 

العام وشركات القطاع الخاص وكذلك له حق التوقيع عن الشركة فى الشراء والبيع والرهن لكافة أصول الشركة 

من أراضى و مبانى و اللت ومعدات و سيارات واليجار و الستئجار والقراض و القتراض بأسم الشركة كما 

له حق التوقيع على جميع أنواع المعامـلت المالية البنوك و التسهيلت الئتمانية و خطابات الضمان و خطابات 

العتمادات المستندية وفتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والسحب و اليداع فى هذه الحسابات و له الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وله إبرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما له الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر0

3664 - فاتن  شعبان على  عبد الغنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  

3665 - يحيى  زيدان  محمد  على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  

3666 - احمد رشدي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50838 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  

3667 - محمد عيد عبد الباقي عبد الباسط  مدير   المقيد برقم قيد    159566   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   50866 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  قبول استقاله

3668 - هانى محمد مهدى عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    159566   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-30 

برقم ايداع   50866 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  استقاله

3669 - محمد نجاح طوخى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    159566   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-30 

برقم ايداع   50866 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .   يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير ولــه منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعلمل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق 

الحسابات واستصدار شهادات و خطابات  الضمان والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق بيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  .

3670 - جمال محمود مرسى عطيه غنيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4726   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1999 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2020  بــ :  

3671 - ايمن عزالدين عبدالعزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    159902   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  استقالة

3672 - انجى عبدا حسن عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    159902   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-06 

برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  
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3673 - باسم  محمد السيد رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    159902   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-06 

برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة  - 

يمثل المديران الشركة  في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل بإسمها  فيماعدا مااحتفظ بة صراحة عقدالشركة اوالقانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  

وللمديران مجتمعان او منفردان  حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر . وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

3674 - اسلم عز الدين عبد العزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    159902   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   832 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  استقالة

3675 - اسلم مصطفى الحسينى مصطفى ابوالسعود  مدير   المقيد برقم قيد    160005   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1255 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  

3676 - مصطفى الحسينى مصطفى ابوالسعود  مدير   المقيد برقم قيد    160005   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1255 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3677 - احمد مصطفى الحسيني مصطفى ابو السعود  مدير   المقيد برقم قيد    160005   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1255 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  

3678 - علء  على عبدالفتاح الحواش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160060   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2021 برقم ايداع   1520 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  

3679 - عبد الهادى  جميل محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    160136   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1745 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة

3680 - احمد محمود احمد حسين القط  مصفى   المقيد برقم قيد    160341   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   2284 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

تعيين السيد / احمد محمود حسين محمد القط  مصفيا للشركة  ثانيا: تحديد مدة التصفية بسنة من تاريخ التاشير 

وفاء ماعلى الشركة من ديون .  2. بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى  ثالثا: تحديد مهام المصفى   1.

بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باى طريقة معينة اخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى 

توزيع الفائض على  تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم   4. على اجراء البيع بطريقة معينة   3.

المساهمين )ان وجد(
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3681 - جيمي رالف نخال JIMMY RALAPH NAKHAL  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160346   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-01-2021 برقم ايداع   2405 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  لموقع ممارسة 

النشاط

3736 - احمد سامى عبدالمقصود مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان :- كاريبو 

كافييه CARIBOU  بالوحدة رقم ) G 1  ( بالمنشأة السياحية ) معادي جاردين ( - بالعقار رقم 13 شارع 18 - 

سرايات المعادى - القاهرة .

3737 - بوابة السور القابضة شركة مساهمة كويتية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90535   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3738 - شركة رسال القابضة - مساهمة مقفلة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  يمثلها عضو

3682 - رنا عزب يوسف داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160347   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  موافقة المجلس علي تعيين 

الدكتور عزب يوسف داود عزب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والدكتورة رنا عزب يوسف داود عضو 

مجلس ادارة.  الموافقة علي منح الدكتور عزب يوسف داود عزب الختصاصات التالية:أختصاصات رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الدكتور/ عزب يوسف داود عزب.يمثل رئيس مجلس الدارة الدكتور/ عزب يوسف داود 

عزب الشركة فى علقاتها مع الغير وله أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمه ولصالح الشركة ولرئيس 

مجلس الدارة حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافه المحاكم 

بكافة دراجاتها ومحكمة النقض والداريا العليا والتحكيم والوزارات والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات 

والشركات ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها وإدارتها وغرفة الصناعات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب 

المصرية ومأموريتها ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكاتبها ومصلحة الجمارك وشركات الطيران 

والخطوط الجوية وشركة قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة القوي العاملة والتدريب ومكاتب العمل ومكاتب 

تراخيص العمل للجانب والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ومكاتبها والهيئة العامة للموانئ ووزارة الزراعة 

والحجر البيطرى ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وهيئة الدواء والدارة العامة لشئون الصيدلة  والحماية 

المدنية وأمام الدارة العامة للمرور وإدارات ووحدات ونيابات المرور وحق تقديم واستلم وتسليم المستندات 

والقرارات والتوقيع عليها , ويكون لرئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وجهاز تنمية التجارة الداخلية وادارة العلمات التجارية والنماذج 

الصناعية , وشركة مصر للمقاصة وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع أو الستئجار للمنقولت بإسم ولصالح 

الشركة وله حق التوقيع على جميع العقود النهائيه للشراء والبيع سواء فى المنقولت أو السيارات والسلع 

الرأسمالية والعلمات التجارية والنماذج الصناعية و براءات الختراع وإجراء جميع التصرفات الناقله للملكية 

لصالح الشركة او للغير بشكل عام وله اجراء هذه التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها و له كافة 

الصلحيات فى ذلك وبصفة عامة له حق الشراء وله الحق في التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات واغلقها 

والسحب واليداع والتحويلت من والي حسابات الشركة, ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التوقيع علي 

الشيكات وحق السحب او اليداع ليت مبالغ سواء بالجنية المصري او ما يعادلة بالعملة الجنبية وله اجراء هذة 

التصرفات السابق ذكرها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وله كفة الصلحيات في ذلك.  وله كذلك الحق 

فى التوقيع على جميع العقود النهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك والسفارات والقنصليات لصالح 

الشركة او الغير وكذلك التوقيع على التخالصات مع الغير امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والمحاكم 

بكافة درجاتها والشهر العقارى وله الحق منفردا في التوقيع على كافة عقود بيع وشراء السيارات وعقود التأجير 

التمويلى بكافة انواعها وله اجراء كافة جميع هذه التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وله الحق 

في توكيل وتفويض أيا  من أعضاء مجلس الدارة أو الغير في كل او بعض ما ذكر.

3690 - امال عثمان امين محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  استقالة

3691 - عبدالحكيم السيد عبدالعزيز 

حسانين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160668   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2021 برقم ايداع   

3477 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  استقالة
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3692 - عبدالملك بن على بن سليمان العطيه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160892   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  

3707 - احمد كمال صلح محمد رحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161195   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   5325 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  الموافقة بالجماع على اضافة 

صلحية القتراض او الرهن من البنوك الى صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب عمرو مصطفى 

عباس محمد القل منفردين دون الرجوع للجمعية العامة وتبقى صلحيات مجلس الدارة كما هى دون تغيير

3708 - اسماء محمد طه احمد  مدير   المقيد برقم قيد    161251   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2021 برقم 

ايداع   5571 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمدة غير محددة

3709 - ملك علء احمد عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161322   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   5758 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  استقالة

3710 - جون كولين ساندرسون john colin sanderson  مدير عام   المقيد برقم قيد    161383   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-02-2021 برقم ايداع   5897 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2021  بــ :  استقالة

3683 - عزب يوسف داود عزب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160347   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-2021 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  الموافقة علي منح 

الدكتور عزب يوسف داود عزب الختصاصات التالية:أختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

الدكتور/ عزب يوسف داود عزب.يمثل رئيس مجلس الدارة الدكتور/ عزب يوسف داود عزب الشركة فى 

علقاتها مع الغير وله أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمه ولصالح الشركة ولرئيس مجلس الدارة حق 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافه المحاكم بكافة دراجاتها 

ومحكمة النقض والداريا العليا والتحكيم والوزارات والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والشركات ومصلحة 

التسجيل التجاري ومكاتبها وإدارتها وغرفة الصناعات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها 

ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكاتبها ومصلحة الجمارك وشركات الطيران والخطوط الجوية وشركة 

قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة القوي العاملة والتدريب ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل للجانب 

والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ومكاتبها والهيئة العامة للموانئ ووزارة الزراعة والحجر البيطرى ووزارة 

الصحة وجهاز شئون البيئة وهيئة الدواء والدارة العامة لشئون الصيدلة  والحماية المدنية وأمام الدارة العامة 

للمرور وإدارات ووحدات ونيابات المرور وحق تقديم واستلم وتسليم المستندات والقرارات والتوقيع عليها , 

ويكون لرئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 

والسجل التجاري وجهاز تنمية التجارة الداخلية وادارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية , وشركة مصر 

للمقاصة وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع أو الستئجار للمنقولت بإسم ولصالح الشركة وله حق التوقيع على 

جميع العقود النهائيه للشراء والبيع سواء فى المنقولت أو السيارات والسلع الرأسمالية والعلمات التجارية 

والنماذج الصناعية و براءات الختراع وإجراء جميع التصرفات الناقله للملكية لصالح الشركة او للغير بشكل عام 

وله اجراء هذه التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها و له كافة الصلحيات فى ذلك وبصفة عامة 

له حق الشراء وله الحق في التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات واغلقها والسحب واليداع والتحويلت من والي 

حسابات الشركة, ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التوقيع علي الشيكات وحق السحب او اليداع ليت 

مبالغ سواء بالجنية المصري او ما يعادلة بالعملة الجنبية وله اجراء هذة التصرفات السابق ذكرها داخل جمهورية 

مصر العربية او خارجها وله كفة الصلحيات في ذلك.  وله كذلك الحق فى التوقيع على جميع العقود النهائية امام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك والسفارات والقنصليات لصالح الشركة او الغير وكذلك التوقيع على 

التخالصات مع الغير امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والمحاكم بكافة درجاتها والشهر العقارى وله 

الحق منفردا في التوقيع على كافة عقود بيع وشراء السيارات وعقود التأجير التمويلى بكافة انواعها وله اجراء 

كافة جميع هذه التصرفات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وله الحق في توكيل وتفويض أيا  من أعضاء 

مجلس الدارة أو الغير في كل او بعض ما ذكر.

3684 - محمد صافى عنتر وهبه ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  استقالة

3685 - عمرو صافى عنتر وهبه ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  
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3686 - شعبان محمد عبدالرحيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    160549   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2021 برقم ايداع   3049 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2021  بــ :  

3687 - عليه  علي  احمد  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160549   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-20 

برقم ايداع   3049 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2021  بــ :  تمثل المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها 

منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة منفردة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3688 - كريم درويش  على  رشوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160666   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3475 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

3689 - شيماء صلح محمد صالح  ممثل   المقيد برقم قيد    160668   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-24 

برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  عن شركة مصر لصناعة اللت الدقيقة - استقالة

3693 - عبد العزيز بن على بن سليمان العطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160892   

وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  ولرئيس 

مجلس الدارة / عبدالعزيز بن على بن سليمان العطية حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وكل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين 

و وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا فى حق التوقيع على الشركة . ولرئيس مجلس الدارة جميع الصلحيات 

والسلطات وحق الدارة و التوقيع و التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية بما فيها 

الوزارات والمحافظات والحياء واجهزة المدن والجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم تمثيل الشركة امام القضاء بكافة درجاته واختصاصاته  و امام مصلحة  ومكاتب الشهر 

العقارى والتوثيق بكافة مأموريتها ولهم الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع البتدائية والنهائية 

وعقود الشراء والتصديق عليها والتوقيع على محاضر التصديق وحق التوقيع على عقود بيع وشراء الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والراضى والتعامل مع مكاتب التامينات ومكاتب القوى العاملة والضرائب العامة 

وضرائب القيمة المضافة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  والهيئة العامة للصادرات والواردات والمرور 

والحياء وادارت الرخص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافة التعاملت والجراءات البنكية 

والمصرفية من سحب وايداع واستلم وصرف الشيكات وفتح وغلق والغاء الحسابات البنكية واستلم وصرف اى 

استحقاقات ومستحقات مالية باسم الشركة والتوقيع على الشيكات واوامر التحويل واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وفى كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الرهن 

والقتراض.  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وموظفيها وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وكذا 

لهم حق الفسخ او التعديل لكافة عقود واتفاقات الشركة مع الغير وله الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

التى تشارك او تساهم فيها الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير او اى من اعضاء مجلس الدارة فى كل او 

بعض ما ذكر

3694 - عبدالملك بن على بن سليمان العطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160892   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  

3695 - مجدى محمد عبد الخالق زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160892   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  
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3696 - على بن سليمان حمد العطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160892   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  

3697 - صلح بن سليمان بن صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160892   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  عزل

3698 - عبد ا بن ناصر بن محمد العبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160892   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   4251 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  عزل

3699 - خالد عبد الرحمن  بيومي  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    160982   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2021 برقم ايداع   4579 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2021  بــ :  

3700 - صلح ربيع صالح عبد العليم  مدير   المقيد برقم قيد    160982   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2021 برقم ايداع   4579 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2021  بــ :  استقاله

3701 - على رزق على احمد عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    93732   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-05-2016 برقم ايداع   16159 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة وادي للستشارات ش.م.م-مع بقاء كافه صلحيات التوقيع عن الشركة كما هي للسيد/ علي رزق علي احمد 

عامر والسيد / مصطفي حسين محمد محمود

3702 - ياسر محمد زكى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93732   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2016 برقم ايداع   16159 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة وادي 

للستشارات ش.م.م

3703 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93732   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-05-2016 برقم ايداع   16159 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة 

مشارق للستثمار العقارى ش.م.م

3704 - محمد مصطفى عبد العزيز على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93732   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2016 برقم ايداع   16159 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة مشارق 

للستثمار العقارى ش.م.م

3705 - ايان ادوارد جالوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42068   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22413 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  استقاله

3706 - ساند يب ماناس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42068   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-05 

برقم ايداع   22413 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  اعتماد اختصاصات اعضاء مجلس الدارة بين 

كل من : السيد / سانديب ماناس رئيس مجلس الدارة - السيد / محمد مدحت محمد ابراهيم نائب رئيس مجلس 

ادارة والعضو المنتدب - حق التوقيع والدارة عن الشركة والتعامل باسمها وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية وامام القضاء والتوقيع نيابة عن الشركة علي الشيكات  والسحب واليداع والتحويل من البنوك  

وفتح العتمادات و القتراض والرهن والتوقيع علي خطاب الضمان وحق فتح الحسابات لدي البنوك - ويجب 

الحصول على موافقة من مجلس الدارة  وشراء الصول الثابتة والمنقولة وابرام الصفقات والتعاقدات وتمثيل 

الشركة امام كافة الجهات وامام الشهر العقاري وكذلك الحق في التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

الصلحيات الممنوحة لهم مجتمعين او منفردين
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3711 - محمد بيومى عزالدين عبد العزيز فهمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

161530   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2021 برقم ايداع   6419 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  

تفويض السيد / محمد بيومى عزالدين عبدالعزيز فهمى رئيس مجلس الدارة منفردا فى تمثيل الشركة امام القضاء 

والغير والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولة حق توكيل المحاميين والمحاسبين ولة الحق فى رفع القضايا وتركها 

والتنازل عنها والتنازل عن الحق موضوع تلك القضايا وله حق القرار بالتنازل والترك والصلح والبراء 

والقرار وذلك كله باسم الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد اوبالجل ولة حق التوقيع على عقود القتراض وتقديم الضمانات والتسهيلت الئتمانية من البنوك 

وتاسيس وتعديل الشركات وايضا تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها 

والضرائب والسجل التجارى والغرف التجارية والتامينات الجتماعية والشهر العقارى ووزارة الزراعة ووزارة 

السكان واجهزتها ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكروتوكيل الغير فى كل ذلك داخل او 

خارج البلد مع بقاء التفويضات السابقة كما هى دون تعديل .

3712 - احمد  محمد  عبد الغنى   Ahmed Mohamed Abdelg  مدير   المقيد برقم قيد    148793   

وتم ايداعه بتاريخ    23-04-2020 برقم ايداع   13359 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2021  بــ :  للفرع - 

مجتمعان كمديران للفرع بدل  من المديرين السابقين للفرع السيد/ نيلز بونجيلير والسيد / عماد نعيم غالى بشاي - 

منح السيد / احمد محمد عبد الغنى Ahmed Mohamed Abdelghany والسيدة / ليلى حسن محمد فؤاد 

الحارص - مجتمعان بصفتهما مديرا الفرع السلطات والصلحيات التالية لغرض ادارة فرع الشركة: )1( تمثيل 

الشركة والفرع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للشئون الجتماعية ومكاتب العمل 

ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وهيئة التامينات الجتماعية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 

والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكافة الوزارات والهيئات والدارات الحكومية والغير حكومية 

واجهزة القطاع العام والخاص بمصر والتوقيع علي كافة المستندات والقرارات والطلبات والعقود اللزمة لفتح 

وتشغيل الفرع وكذلك التصديق علي اية اوراق او عقود امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغير ذلك من 

الجهات الدارية )2( تعيين وعزل الموظفين والعاملين )المصريين والجانب( لدي فرع الشركة بمصر وتحديد 

رواتبهم واتعابهم وشروط التعاقد والتوقيع علي عقود العمل وتوقيع اية مستندات وتوثيقها لغرض تعيين او عزل 

العاملين لدي الفرع قبل الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية ان لزم المر )3( طلب وتحصيل واستلم 

وسداد واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتحصيل كافة / اية اموال او مديونيات او ممتلكات للفرع او البراء منها 

)4( فتح وغلق حسابات مصرفية لدي البنوك باسم الفرع واليداع والسحب منها والتوقيع علي الشيكات واتخاذ 

كافة الجراءات والمعاملت البنكية امام البنوك باسم الفرع )5( ابرام او تعديل او انهاء عقود اليجار وعقود 

الخدمات والصيانة وكافة انواع التفاقات باسم الفرع )6( تعيين الوكلء والمستشارين المحاسبين والمحامين 

اللزمين لتشغيل الفرع والتوقيع علي اية عقود خاصة بهم )7( تقديم الطلبات والستمارات والتوقيع عليها وتقديم 

جميع الوراق واستلمها بما في ذلك حق سحب استمارات التامينات الجتماعية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة 

والفرع وفتح وغلق ملف التامينات الجتماعية باسم وبالنيابة عن الشركة والفرع )8( ابرام وتوقيع عقود البيع 

والشراء المتعلقة بكل ما يخص الفرع من اصول ومنقولت واثاث )9( التوقيع علي عقود شراء او بيع سيارات 

باسم الفرع .

3713 - ليلى حسن محمد فؤاد الحارص  مدير   المقيد برقم قيد    148793   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2020 برقم ايداع   13359 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2021  بــ :  للفرع
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3714 - رمضان خليل محمد خليل عبده  مدير   المقيد برقم قيد    161575   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   6635 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير, وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به هذا العقد 

أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة0   و للمدير منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع  الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن 

راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات وخطابات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف وبيع و شراء و رهن اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت و كل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك  باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات  التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

3715 - صالح عز الدين محمد رزق  مدير   المقيد برقم قيد    161575   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   6635 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2021  بــ :  استقالة

3716 - احمد زيدان حسنين احمد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    23354   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  من ذوى الخبرة - 

ممثل عن شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م (

3717 - شريف محمد محمد الزيني  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23354   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  ممثل  عن شركة 

الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م (

3718 - شريف يوسف احمد محمد كمال  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23354   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م (

3722 - معاذ بن ماجد بن داود العوهلي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  منح الصلحيات التالية لمدير 

الشركة الستاذ / خالد محمد سلم جمعه - بطاقة رقم قومي 27202142200272- وله كافة السلطات و 

الصلحيات لدارة الشركة و التعامل مع كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق التعامل مع كافة السلطات والجهات و تمثيل الشركة وله الحق فى تعيين 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكذلك عزلهم , وله الحق فى إبرام العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ) عدا البيع و الرهن والقتراض ( , وكذلك له الحق فى 

التوقيع و التصديق على عقود اليجار وكذلك التوقيع و التصديق على عقود اليجار المزيلة بالصيغة التنفيذية 

بالنيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري , وكذلك التصديق على شهادات الخبرة و عقود العمل أمام الشهر العقاري 

وله الحق فى توكيل الغير قى كل أو بعض ماذكر-   تفويض الشخاص من المديرين و غير المديرين التي 

ذكرهم الصلحيات التالية للتوقيع على معاملت الشركة مع البنوك والمعاملت المالية بتوقيع مجتمعا  كما هو وارد 

بالتصنيف التالي :-   1 - الـسيد / خالد محمد سلم جمعه ) مدير ( - بطاقة رقم قومي 27202142200272-  

و السيد / أحمد لبيب محمد يوسف ) مدير (- بطاقة رقم قومي 28201011429379 ) مجتمعين ( وذلك فى 

حدود مبلغ )من جنيه واحد إلي مائة ألف جنيه( .  2 - السيد / خالد محمد سلم جمعه ) مدير الشركة ( - بطاقة 

رقم قومي 27202142200272 والسيد / محمد حامد عبد الحي القطب التلوي ) عضو مجلس إدارة ( - بطاقة 

رقم قومي - 28510068800734 - ) مجتمعين ( وذلك فى حدود مبلغ )من واحد جنيه إلي ثلثمائة ألف جنيه 

(.  3 - توقيع أي عضوين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين علي المبالغ فى حدود من ) واحد جنيه إلي ثلثمائة 

ألف جنيه ( .  4- تبقي باقي الصلحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الدارة كما هي دون أدني تغيير

3723 - محمد حامد عبد الحي القطب التلوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

3724 - محمد حمد محمد عبد العزيز سليمان الحصان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90535   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

Page 1346 of 1587 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

3725 - صلح مصطفى كامل محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3726 - مصطفي عيد سلمة محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  لفرع الشركة الكائن بالعنوان / 

كاريبو كافييه CARIBOU - بالوحدة رقم 11 بالرضي بالجهة البحرية الغربية - العقار 18 تسلسل شارع 

رفاعة - 5 عوايد ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

3727 - أحمد السيد البارز طنطاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان / كاريبو 

كافييه CARIBOU - الوحدة رقم 5 , 13 - الدور الرضي و الميزانين - العقار رقم 32 ش المهندس محمد 

حسن حلمي ) جزيرة العرب سابقا  ( - المهندسين - الجيزة

3728 - احمد محمود محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

Page 1347 of 1587 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

3719 - وائل حمدى داود محمد السيد داود  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23354   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م ( -استقالة تمثيل شركة السويدى اليكتريك ش.م.م من عضوية 

مجلس الدارة و ممثليها - ثانيا : تفويض الستاذ / وائل حمدى داود محمد. رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع 

المهندس / هشام كامل احمد عبد المنعم حجازى العضو المنتدب وذلك فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثمارى داخل جمهورية مصر العربية 

وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفى التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفى التوقيع على كافة الوراق 

والمستندات بكل ما ذكر . وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة . ولهم الحق  ) مجتمعين ( فى توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر أو بموجب تفويض كتابى موقع منهم مع أيا  من السيد / أحمد زيدان حسنين أحمد أو 

السيد / هانى عثمان حسن.  ثالثا : تفويض الستاذ / وائل حمدى داود محمد. رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع 

المهندس / هشام كامل احمد عبد المنعم حجازى العضو المنتدب مجتمعا  مع السيد مدير ادارة الموارد البشرية 

للشركة وذلك فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابى موقع منهم مع أيا  من 

السيد / احمد زيدان حسنين احمد أو السيد / هانى عثمان حسن.  رابعا : تفويض الستاذ / وائل حمدى داود محمد. 

رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع المهندس / هشام كامل احمد عبد المنعم حجازى العضو المنتدب مجتمعا  مع السيد 

/ هشام محمد سيد حماده المدير المالى للشركة وذلك فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات 

وعقود التوريد وعقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية 

لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر أو بموجب 

تفويض كتابى موقع منهم مع ايا  من السيد / احمد زيدان حسنين احمد أو السيد / هانى عثمان حسن.  خامسا : 

تفويض المهندس / أحمد أحمد صادق السويدى منفردا  وذلك فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع 

البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات 

والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم   الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل 

جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفى بيع وتأجير ورهن أصول الشركة وشراء الصول وفى 

التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع على عقود الكفالة والضمانة للشركات 

الشقيقة والتابعة وله الحق فى ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين فى السجل التجارى وله الحق 

منفردا  فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.   سادسا: 1-  الموافقة على ضمان وكفالة شركة 

السويدى اليكتريك ) ش.م.م ( والشركات الشقيقة أو الغير وتفويض المهندس / أحمد أحمد صادق السويدى " 

منفردا  " فى القيام بالتوقيع على عقود الكفالة والضمانة وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى ذلك.  2- الموافقة 

Elsewedy Electric Power  على ضمان وكفالة شركة السويدى اليكتريك لمشروعات نظم القوى ش.م.م

Systems Projects  لشركة السويدى اليكتريك ش.م.م وذلك فيما يتعلق بعقد القرض الممنوح من مؤسسة 

التمويل الدولية ) اى اف سى ( بغرض قيام مؤسسة التمويل الدولية ) اى اف سى ( بتعزيز الميزانية العمومية 

للسويدى اليكتريك وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم الفنى المباشر لشركة السويدى اليكتريك لمشروعات نظم 

القوى ش.م.م Elsewedy Electric Power Systems Projects والتى سيكون لها تأثير مباشر على 

أفاق نموها واستدامتها المالية وسيقوم السويدى بتطوير نظام إدارة النظام البيئى والجتماعى للشركات والذى سيتم 

Elsewedy Electric Power Systems تنفيذه فى شركة السويدى اليكتريك لمشروعات نظم القوى ش.م.م

Projects  مما يساعد الشركة على إدارة مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر عملياتها التجارية وتفويض 

المهندس / أحمد أحمد صادق السويدى " منفردا " فى القيام بالتوقيع على عقد القرض وله الحق فى تفويض او 

توكيل الغير فى ذلك. وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

3720 - هشام احمد كامل عبد المنعم حجازى  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23354   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-03-2007 برقم ايداع   5050 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة ) ش.م.م (
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3739 - رمضان حسنى عبدالحميد جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - تعديل صلحيات السادة المديرون بالشركة لتصبح علي النحو التالي : يمثل المدير الشركة في علقتها مع 

الغير ولسيادته مفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة العاصمة الدارية للتنمية 

العمرانية ش.م.م والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات والسجل 

التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها والتوقيع 

علي عقود التوريدات والمقاولت العامة والخاصة وشراء كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها , وكذلك التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام الشهر العقاري المختص 

وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور المختص . لسيادته الحق فى التعامل امام جميع البنوك والمصارف 

من فتح  وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية 

واصدار خطابات وشهادات الضمان واصدار البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة والتوقيع علي الشيكات و السحب 

النقدى , كما لسيادته حق التوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكذلك التوقيع على 

عقود بيع الوحدات )السكنية أو التجارية أو الدارية ( المتاحة لدى الشركة للبيع والتوقيع علي عقود شراء 

الراضي , كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3740 - صبري السيد محمد رجب البحيري  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3741 - السيد محمد عبد النبى سالم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3742 - حسن الصادق شعبان الصادق  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3743 - على احمد شاكر احمد بدوى  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقالة

3744 - احمد صبحى ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161852   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   7570 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  ولرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب يمللك حق الدارة والتوقيع علي معاملت الشركة وتعداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس ادارة الشركة ولمجلس الدارة حق في  ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكومية والقطاع العام وفطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات الشركة واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي العقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق القبض ودفع مبالغ 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

3745 - محمد وجيه بن حسن عباس شربتلي  مدير   المقيد برقم قيد    162101   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   8401 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  استقاله

3746 - محمد بن سامى بن محمد يحى رفه  مدير   المقيد برقم قيد    162101   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   8401 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  استقالة
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خالد عصام الدين محمود الحلبى  مدير   المقيد برقم قيد    162101   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2021 برقم 

ايداع   8401 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  استقالة

3748 - حسين ادريس عبد العال السيد المليجي  مدير   المقيد برقم قيد    162101   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   8401 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  - يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات  لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال  والتوقيع علي الشيكات وفتح العتمادات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة عقود الشراء والبيع والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل  او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . علي أن يكون للجمعية العامة للشركة حق البيع والرهن ليا  من 

أصول الشركة الثابتة أو المنقولة وطلب إصدار خطابات الضمان وذلك كله بإسم الشركة وضمن أغراضها .

3749 - الء ا عبدا محمد  عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    162184   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2021 برقم ايداع   8684 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

3750 - زينب محمد عكاشه حسن  مدير   المقيد برقم قيد    162184   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8684 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرين منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدارت 

شهادات وخطابات الضمان والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض في كل او بعض ماذكر

3751 - محمد ابراهيم محمد على الصعيدي  مدير   المقيد برقم قيد    90361   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2016 برقم ايداع   3581 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2021  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردين في هذا الصدد اوسع  السلطات لدارة 

الشركة والتعامل  باسمها فيما عدا  ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة   

وللمديران منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج من 

راس المال وحق اقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما منفردين حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت , ولهما منفردان 

الحق   في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما منفردان حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او باالجل ولهما  منفردين حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3752 - عمر شريف حسن عباس  مدير   المقيد برقم قيد    90361   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-03 

برقم ايداع   3581 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2021  بــ :  

Page 1350 of 1587 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

3753 - بشير عبد الخالق قلعه جي  مدير   المقيد برقم قيد    162316   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-23 

برقم ايداع   9016 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2021  بــ :  

3754 - ايمن المام حسين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    162390   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-24 

برقم ايداع   9223 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولي اثنان من المديرين )مجتمعين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون لي أثنين من المديرين 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل, حق التوقيع على شراء وبيع السهم والستثمارات وحصص الملكية للشركة أمام البورصة 

والبنوك وشركات الوساطة في الوراق المالية والتعامل مع شركات القيد المركزي وشركة مصر المقاصة 

والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية, والحق في التعامل وذلك أمام جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات, ولهما حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3755 - ابراهيم محمد صلح الدين عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    162390   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2021 برقم ايداع   9223 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

3756 - احمد إسماعيل بكري أمين  مدير   المقيد برقم قيد    162390   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-24 

برقم ايداع   9223 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

3757 - هاني فاروق رياض ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    162390   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-24 

برقم ايداع   9223 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

3758 - ابراهيم محمد صلح الدين عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    162427   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9427 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3759 - ايمن المام حسين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    162427   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9427 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3760 - احمد إسماعيل بكري أمين  مدير   المقيد برقم قيد    162427   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9427 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولي اثنان من المديرين )مجتمعين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون لي أثنين من المديرين 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل, حق التوقيع على شراء وبيع السهم والستثمارات وحصص الملكية للشركة أمام البورصة 

والبنوك وشركات الوساطة في الوراق المالية والتعامل مع شركات القيد المركزي وشركة مصر المقاصة 

والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية, والحق في التعامل وذلك أمام جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات, ولهما حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

3761 - ولء رمضان عبدا محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162444   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9444 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  0000

3762 - محمد إبراهيم محمود رزق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162444   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9444 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  
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3763 - هاني سيد سيد الرواس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    286417   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-12-1994 برقم ايداع   18754 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات مماثلة

3764 - سعديه السيد محمد منسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    286417   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1994 برقم ايداع   18754 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3765 - سيد سيد محمد الرواس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    286417   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1994 برقم ايداع   18754 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3766 - كريم محمد سيد سيد الرواس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    286417   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1994 برقم ايداع   18754 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3767 - معتز محمد حامد زكي ابو ريه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162532   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9732 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

3768 - محمد عماد الدين طه عبدالجواد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    162731   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2021 برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  

3782 - مصطفي محمود احمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163240   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12040 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  

3783 - احمد محمد  احمد نوير  مدير   المقيد برقم قيد    160966   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-31 

برقم ايداع   4563 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  استقالة

3784 - ريهام فادى عبد القادر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160966   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2021 برقم ايداع   4563 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3785 - أيمن محمد رجب محمود عياد  مدير   المقيد برقم قيد    160966   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2021 برقم ايداع   4563 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3786 - احمد حافظ احمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    160966   وتم ايداعه بتاريخ    31-01-2021 برقم 

ايداع   4563 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3797 - كرم محمد مرسى عبدالقادر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

3798 - نيبال  محمد  محمد  عدلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

3799 - تامر عادل حسن محمد  جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

3800 - فؤاد  محروس عطية عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

3801 - غادة غازى غازى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  
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3769 - محمد محمد فهيم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    162731   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-03 

برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  يمثل المديرون السيد / محمد عماد الدين طه 

عبد الجواد يوسف والسيد/ محمد محمد فهيم ابراهيم  الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات واالصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

3770 - محمد احمد المحمدى القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    162731   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2021 برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  خروج

3771 - هانئ عبدالرءوف محمود محرم  مدير   المقيد برقم قيد    162811   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10621 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

3772 - احمد إبراهيم الدسوقي احمد محمود الدفراوي  مدير   المقيد برقم قيد    162811   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10621 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

3773 - محمد خالد يحيى احمد يحيى عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    162811   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10621 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده

3774 - احمد اسماعيل عبدالمجيد سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    188453   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-03-2021 برقم ايداع   1702 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  يختص السيد / 

احمد اسماعيل عبد المجيد سليم وكذلك السيد / احمد مصطفي ذكي عطية سليم   منفردان أو مجتمعان في إدارة 

الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه 

والرسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق في التوقيع عن الشركة. في جميع التعاملت البنكية وفتح 

والغاء حسابات الشركة لدي جميع البنوك والمصارف ولهما حق السحب من حسابات الشركة لدي البنوك والتوقيع 

علي الشيكات وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان ولهما حق التوقيع علي جميع العقود التابعة 

لهيئه المجتمعات. العمرانية الجديدة ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولهما حق قبض ودفع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وإبرام المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود الرهن والتسهيلت الئتمانية من البنوك والغير وكذلك التوقيع علي عقود البيع 

للراضي  والسيارات والمنقولت  ولهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3775 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162974   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   11074 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  

3776 - عمرو اشرف حسن البيلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163066   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   11366 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  للفروع
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3777 - جورج مكرم فرج بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    163116   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-10 

برقم ايداع   11566 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله  ) منفرد ا  ( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذبة للجمعية العامة .   وللمدير ) 

منفرد ا ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال , 

وحق القتراض والرهن , واستصدار شهادات وخطابات الضمان , وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية , وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  , وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتأسيس الشركات وشراء وبيع السيارات للنفس وللغير وله حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر (

3778 - ماهر داوود خيربولس ابوالفرح  مدير   المقيد برقم قيد    163116   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   11566 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  استقالة

3779 - هاني احمد محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    163179   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2021 برقم 

ايداع   11739 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

3780 - اشرف ماهر عبده ايراهيم بربر  مدير   المقيد برقم قيد    163179   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   11739 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .

3781 - اشرف مصطفى محمود الهليلى  مدير   المقيد برقم قيد    163179   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   11739 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

3787 - محمد حسن مصطفى رياض محمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    160966   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2021 برقم ايداع   4563 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامه . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  

وللسيدة / ريهام فادى عبدالقادر محمد والسيد / احمد حافظ احمد على مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك أما فيما يخص حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن وحق التوقيع على عقود والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والعقارات فذلك بعد موافقة الجمعية العامه للشركة.
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3788 - ادهم عماد  محمد  علم  مدير   المقيد برقم قيد    163859   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-23 

برقم ايداع   13959 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  و يباشر المديرون  وظائفهم  لمدة غير محددة . 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لتحته التنفيذية للجمعية العامة  . 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر   

وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكذلك له حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3789 - شادى رمضان حسن ابراهيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    163859   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13959 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  استقالة

3790 - عماد محمد علم محمود بدر  مدير   المقيد برقم قيد    163859   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13959 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  

3791 - عمرعماد محمد علم  مدير   المقيد برقم قيد    163859   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2021 برقم 

ايداع   13959 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  

3792 - رائد السيد محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    164007   وتم ايداعه بتاريخ    25-03-2021 برقم 

ايداع   14477 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  

3793 - اشرف مرسي محمد عبد النبي  مدير   المقيد برقم قيد    164007   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   14477 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  يباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة- يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير كل  من السيد / اشرف مرسي محمد عبد النبي  , والسيد / 

رائد السيد محمد محمد - ولهم منفردين أو مجتمعين - في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران منفردين 

أو مجتمعين 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 وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهماحق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3794 - اسلم بلل محمد عبدالوهاب محمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

164104   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ 

:  استقالة

3795 - احمد محمد عبدالوهاب محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  استقالة

3796 - منال محمد عبدالسلم القاضي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164104   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14734 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  استقالة
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3802 - علء علي احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    164136   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-29 

برقم ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقته مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد / علء على احمد مديرالشركة  منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3803 - وليد عزت همام احمد  مدير   المقيد برقم قيد    164136   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم 

ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  ) استقالة ( .

3804 - محمد عبد الخالق احمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164199   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   15219 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  

3805 - نور عبد النبى قبيصى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164199   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-30 

برقم ايداع   15219 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  

3806 - يونان يوسف شحاتة فرج  مصفى   المقيد برقم قيد    164370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-01 

برقم ايداع   15770 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / 

يونان يوسف شحاته فرج مصفي للشركه ومهمامه . تكون طبقا للماده 145 من قانون 159 وهي : أ - وفاء ما 

علي الشركه من ديون - ب- تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - ج- بيع مال الشركه منقول او 

عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي اجراء البيع بطريقه معينه - علي 

ان تكون مده التصفيه )سنه ( تبدأ من تاريخ التاشير في السجل التجاري

3807 - عبد الرحمن سمير عبد الحميد المنشاوي  مدير   المقيد برقم قيد    164433   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   15963 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

3808 - أحمد علي حسن أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    164433   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2021 برقم 

ايداع   15963 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديران 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر

3809 - ابوبكر عبدالرحمن عبدا محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    164433   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   15963 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  استقاله

3810 - رامي عبدالغفور عبد الستار مرسي عناني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    164492   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-04-2021 برقم ايداع   16163 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  وافقت 

الجمعية الغير عادية بالجماع على زيادة اختصاص لختصاصات رئيس مجلس الدارة وهو منحة حق كفالة الغير 

امام البنوك
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3811 - ناصر جيره حميده يونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164492   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   16163 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

3864 - خليل محمد خليل فرج  مدير   المقيد برقم قيد    166638   وتم ايداعه بتاريخ    30-05-2021 برقم 

ايداع   23758 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3865 - محمد عبد العظيم شحات مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    166638   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23758 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  

3866 - على محمد فتحى عياد عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152825   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27535 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  

3880 - احمد محمد دندراوى طه  مصفى   المقيد برقم قيد    167067   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-08 

برقم ايداع   25367 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه  و تعيين السيد / 

احمد محمد دندراوى طه  مصفي للشركه وله فى ذلك كافة سلطات ادراة الشركة وتحديد مهامه طبقا للماده 145 

من القانون 159 لسنه 1981 و علي وجه الخصوص    أ – وفاء ماعلي الشركه من ديون    ب – بيع ما للشركه 

من منقولت او عقارات بالمزاد العلني او باية طريقه اخرى    جـ - تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و 

التحكيم

3881 - محمد عبد الفتاح عبد الحق احمد  مدير   المقيد برقم قيد    167230   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26180 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  استقالة

3812 - سامي كمال محمد حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    164563   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-06 

برقم ايداع   16456 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير منفردا  الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الهيئات 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 بإسم الشركة وضمن أغراضها وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .

3813 - محمد محمود راشد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164620   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16520 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  

3814 - محمود هاشم حسين مزيون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3815 - احمد طلعت عبدالعظيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-07 

برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3816 - خالد  جمال  عبدالناصر محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3817 - هونج تشيشونج HONG ZHIXIONG  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122223   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-06-2018 برقم ايداع   26613 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

3818 - تينلينج شي SHI TIANLING  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122223   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2018 برقم ايداع   26613 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

3819 - مصطفى ابراهيم حسانين حسانين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    122223   

وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2018 برقم ايداع   26613 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

3820 - عمر علي علي إبراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122223   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2018 برقم ايداع   26613 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  
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3821 - هونج جيندينغ HONG JINDING  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122223   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2018 برقم ايداع   26613 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  استقالة

3822 - عفاف  طلعت  محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    164791   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-11 

برقم ايداع   17051 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

3823 - مؤمن عادل عبدالسلم ابوسريع  مدير   المقيد برقم قيد    164791   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17051 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محددة- هيمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و له في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمدير 

منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية  والقطاع العام  

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية 

و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولة حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3824 - محمود احمد علي حمزة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164989   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2021 برقم ايداع   17829 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2021  بــ :  

3825 - حازم احمد علي احمد حمزة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164989   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2021 برقم ايداع   17829 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / محمود احمد علي حمزة والسيد / حازم احمد علي 

احمد حمزة ولهما مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض 

او بالجل اشكالهم ) وللشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين( حق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

3826 - رضوى محمود زكي الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    165163   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-18 

برقم ايداع   18415 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

3827 - منه ا محمد وجدى كامل شركس  مدير   المقيد برقم قيد    165163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18415 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  
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3828 - نسمة عادل السيد محمد جاويش  مدير   المقيد برقم قيد    165163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18415 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . ـ السيدة / منة ا محمد وجدى كامل شركس منفردا تمثل الشركة في علقاتها مع الغير و لها 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و لها منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و غلقها و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها و كذلك لها منفردا حق التوقيع على عقود الشراء لجميع المواد أو المعدات و البضائع و 

المنقولت و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لها منفردا الحق في تعيين و عزل مستخدمى و 

موظفي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك باسم الشركة و صالحها و لها منفردا حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لها  منفردا حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر .   و للسيدة / نسمة عادل السيد محمد جاويش مجتمعة مع السيدة/ منة ا محمد وجدى كامل شركس الحق 

في تمثيل الشركة في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و غلقها و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال لصالح و باسم 

الشركة.  و تقتصر سلطات و صلحيات السيدة / رضوى محمود زكى الشيخ لها في تعيين و عزل عاملى و 

موظفي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و في تمثل الشركة أمام مكاتب التأمينات الجتماعية و 

تسجيل موظفي الشركة و التوقيع على كافة المستندات و النماذج و الطلبات و التعهدات بالنيابة عن الشركة في هذا 

الصدد لها منفردا  حق تويل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3829 - احمد سيد احمد بغدادى حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165163   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18415 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

3830 - ماجد محمد صبرى عبدالعزيز  مصفى   المقيد برقم قيد    165316   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   18900 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  تحديد مهام المصفى .   1- 

وفاء ما على الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى   3- 

تمثيل الشركة امام القضاء و قبول التصالح والتحكيم  وله حق التوقيع امام الجهات الرسمية و كذلك حق السحب و 

اليداع من حساب الشركة امام كافة البنوك والمصارف والهيئات المالية وغلق الحسابات لدي البنوك وله حق 

التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق فيما يتعلق ببيع اصول الشركة و منقولتها  وله اتخاذ كافة الجراءات 

اللزمة للتصفية والتعامل مع الهيئة العامة للستثماروالمناطق الحرة و السجل التجارى و الشهر العقارى و له 

ايضا حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الجهات سالفة الذكر والتوقيع امام الشهرالعقارى وله الحق ان يوكل او 

يفوض من يشاء فى كل او بعض ما ذكر

3831 - حمدى بيومى محمد بيومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89019   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36917 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  لرئيس مجلس ادارة الشركة 

الحق في بيع وشراء كافة السيارات المملوكة للشركة والتوقيع علي عقود توثيقها في الشهر العقاري

3832 - فادي اشرف مكرم رياض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165431   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   19444 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  

3833 - محمد محمد وجيه البوشي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    191186   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   1382 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  

3834 - محمد نور عبد الكريم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    191186   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   1382 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  تم خروجه من الشركة

3835 - همام ابراهيم معرستاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    191186   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   1382 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  

3836 - وليد عامر عبد الرحمن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165493   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19643 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  
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3837 -  احمد السيد زكى الدسوقى ابو العطا  مدير   المقيد برقم قيد    165493   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19643 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  

3838 - احمد كمال الدين محمد الساهى  مدير   المقيد برقم قيد    165493   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   19643 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  

3839 - وليد ابراهيم حسن القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    165493   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-26 

برقم ايداع   19643 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  

3840 - مختار سعد محمد محمد الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    165520   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   19810 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

3841 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    165520   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   19810 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

3842 - محمد فايز حسينى سويلم  مدير   المقيد برقم قيد    165520   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-27 

برقم ايداع   19810 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

3843 - مصطفى خضرى قاسم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165520   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   19810 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير  ويكون لي اثنين مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل للدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة في عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة : يكون للسيد / 

ايهاب شكري رياض داوود سليمان والسيد / مختار سعد محمد محمد الخطيب والسيد / مصطفي خضري قاسم 

احمد والسيد / محمد فايز حسيني سويلم لي اثنين مجتمعين الحق في في التعامل باسم  الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل 

مع وزارة البيئه وحمايه الشواطئ وقوات حرس الحدود والقوات البحريه وجهاز مشروعات القوات المسلحه 

وابرام كافه العقودو المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهم حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع 

والتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض مما ذكر . وان يكون المدير العام للشركة والمشروع مسئول مسئولية كاملة عن كافة اعمال التشغيل و 

الدارة اليومية وتنظيم سير العمل اليومي المعلق بتشغيل مشروع الشركة والشراف علية و فقا للقوانين المطبقه 

ومكتب الصحة وجهاز شئون البيئة وحماية الشواطئ ومحافظه البحر الحمر وشركة الكهرباء وشركة المياه 

والدفاع المدني والحريق والتوقيع علي عقود العمل وان يكون المدير المالي للمشروع الشركة مسئول مسئوليه 

كامله عن كافة التصرفات و المعاملت المالية الخاصه بالمشروع و تحت مسئوليته و امام مصلحة الضرائب بكافة 

انواعها و ان يكون مدير شئون العاملين مسئول مسئولية مدنية و جنائية كامه عن العمالة و عقود العمل المحرره 

بمعرفته امام كافة الجهات الرسميه و الغير رسميه علي سبيل المثال امام مكاتب العمل  وكذلك استثمارة 1 

واستمثارة 6 وتجديد عقود العمل و التأمينات الجتماعيه و مكاتب الصحة والمحاكم وخلفة و أن يكون مدير 

الداره الهندسية مسئول مسئولية كاملة عن كافه العمال المتعلقه بالصيانه و المباني و اللت و المعدات و 

التجديدات و البناء و النشاءات و كافة العمال تندرج تحت الداره الهندسية والمن الصناعي . يكون للسيد / 

ايهاب شكري رياض داوود سليمان والسيد / مختار سعد محمد محمد الخطيب والسيد / مصطفي خضري قاسم 

احمد والسيد / محمد فايز حسيني سويلم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن وبيع ورهن اصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .

3844 - محمد خضري قاسم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165520   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-27 

برقم ايداع   19810 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  خروج
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3845 - احمد محمود على قابيل النوبي  مدير   المقيد برقم قيد    165531   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   19831 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.و يكون اختصاصاتهم كمايلي:يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما منفردان الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما منفردان حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و مهندس / 

احمد محمود على قابيل النوبي له منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وحق الفراج عن زيادة راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

له الحق منفردا  في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله منفردا  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. ولهما منفردان حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3846 - محمد احمد محمود علي قابيل  مدير   المقيد برقم قيد    165531   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   19831 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

3847 - احمد مصطفى محمد عبده والى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165576   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   20032 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2021  بــ :  

3848 - جابر  محمد  ابراهيم  شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165784   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20784 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  

3849 - محمد السيد محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    165935   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم 

ايداع   21335 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  مثل مديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما  

منفردين  او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامه .  وللمديرين  منفردين  او مجتمعين الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل في جميع البنوك والمصارف في سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر
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3850 - حسين محمود السيد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    165968   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-11 

برقم ايداع   21396 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ بة هذا العقد او قانون 

الشركات او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة - وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزاره الدفاع والداره الهندسية للقوات المسلحة 

وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع  جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والتوقيع علي عقود تاسيس الشركات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولة حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر اما التوقيع علي التعديل فيكون بعد 

موافقة الجمعية العامة للشركة وللستاذ حسين محمود السيد حسين منفردا – المدير العام الحق قي اصدار 

العتمادات المستنديه والتوقيع علي جميع عقود الشراء والبيع والمنقولت والسيارات والعقارات والتوقيع علي 

عقود اليجار التمويلي وعلي عقود التخصيص والعقود البتدائيه والنهائيه وله حق الكفالت للغير وتوثيقها وفي 

تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها امام مصلحه الشهر العقاري وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتمثيل الشركة امام القضاء والغير وتعديل عقد الشركه ونظامها الساسي 

والنظام المالي والداري للشركة والتوقيع علي استمارات دخول وخروج العمال وموظفيها وفق احكام القانون72

لسنه2017 ولئحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنه 1981 ولة الحق في تفويض الخر في كل او جزء مما تقدم 

بتفويض كتابي يفيد ذلك ولة الحق في التوقيع علي العقود الفنيه والهندسيه والداريه

3851 - محمد عبد الفتاح محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166026   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21576 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  إضافة صلحيات لمجلس 

الدارة لتصبح كالتالى : يمثل رئيس مجلس الدارة 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.  وللسيد / محمد عبدالفتاح محمد إدريس رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل والتوقيع باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل والتوقيع أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات والقتراض والرهن وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور وأشكال التعامل 

أمام  جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له منفردا حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع وكذا التوقيع على عقود التأسيس والتعديل المختلفة وله منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا 

حق بيع وشراء وتسجيل واستغلل الراضي والسيارات والصول المملوكة للشركة وحق الصلح والقرار 

والنكار والبراء والطعن بالتزوير وحق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3852 - عادل احمد ابراهيم المشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166207   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   22213 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  رئيس مجلس الدارة يكون له ) 

حق الدارة و التوقيع أمام الجهات الحكومية و فى البنوك و حق الرهان و القتراض و حق بيع أصول الشركة و 

المنقولت و السيارات و حق التوكيل و تفويض الغير عن الشركة ( منفردا و بدون حد أقصى - لكل عضو منتدب 

منفردا الحق فى التوقيع لدى البنوك فى حدود مائة ألف جنية مصرى و كحد أقصى و لهما مجتمعين الحق فى 

التوقيع بالبنوك و حق القتراض و كذا حق رهن الصول الشركة و بيعها و ذلك دون حد أقصى و كذا توكيل و 

تفويض الغير عن الشركة

3853 - محمد إبراهيم حسين محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    166290   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22500 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  استقالة
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3854 - محمد شعبان سلطان إبراهيم خيرا  مدير   المقيد برقم قيد    166290   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22500 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة-يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق بيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3855 - عبدالرحمن محمد محمود سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    166290   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22500 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  استقالة

3856 - خالد  سعيد  عبد المجيد  حجازي  مصفى   المقيد برقم قيد    166426   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2021 برقم ايداع   22960 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه  

تعيين السيد    الستاذ / خالد سعيد عبد المجيد حجازى مصفى للشركة    على ان يقوم بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص طبقا لنص الماده 145 من اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 159 لسنه 

1981 :   1-وفاء ما على الشركة من ديون  2-بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى أو بأيه طريقه 

معينه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقه معينه   3-تمثيل الشركة امام القضاء 

وقبول الصلح والتحكيم

3857 - احمد محمد عبد المحسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    166571   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23625 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

3858 - ابراهيم فاروق ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    166571   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23625 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

3859 - احمد محمد محمد زايد  مدير   المقيد برقم قيد    166571   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2021 برقم 

ايداع   23625 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

3860 - احمد جمال محمد على سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    166571   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23625 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3861 - محمد احمد مصطفى محمود سرور  مدير   المقيد برقم قيد    166571   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23625 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  استقالة

3862 - عمرو محمد عبدالمجيد عبدالواحد  مدير   المقيد برقم قيد    166638   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23758 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  استقاله

3863 - محمد عبدالعزيز محمد عليوه  مدير   المقيد برقم قيد    166638   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2021 برقم ايداع   23758 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة
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3867 - احمد اسماعيل محمد خليل عراقي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166693   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-05-2021 برقم ايداع   24003 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  - يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين . وللسيد / رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام 

كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . اما بيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات فيكون التوقيع لجميع اعضاء مجلس الدارة مجتمعين .

3868 - عمرو  اسامة  محمود  عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    166699   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   24009 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  

3869 - محمد يسرى ابوالنجا محمد ابراهيم ابوالسعود  مدير   المقيد برقم قيد    166699   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   24009 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  

3870 - محمد امين بركات محمد زكى بركات  مدير   المقيد برقم قيد    166699   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   24009 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمده غير محدده-

3871 - مارى تريز سمير رياض فام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166754   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24274 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  استقالة

3872 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166754   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24274 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  كممثلة عن شركة فلت 6 لبز 

اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م

3873 - عبد الرحمن عادل احمد السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    166759   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24279 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  

3874 - محمد احمد مصطفى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    166759   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-01 

برقم ايداع   24279 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

حق التوقيع والدارة  يمثل  السيد / عادل احمد السعيد سالم – مدير عام  الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا 

فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا احتفاظه صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحه التنفيد للجمعبه العامه وللمدير منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وذلك التعامل مع جميع البوك والمصارف 

من سحب وايداع  وفتح وعلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيح وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل ماذكر .  ويمثل  السيد /عبد الرحمن عادل احمد السعيد سالم - مديرتسويق  الشركه امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وله الحق فى ابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

ماذكر . ويمثل  السيد/ محمد احمد مصطفى خليل - مدير ادارى  الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل ماذكر .

3875 - احمد محمد السيد ابوعميره علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166793   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24313 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  
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3876 - اشرف سور نسيم عازر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28269   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2007 برقم ايداع   22645 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  الموافقة علي الغاء كافة 

التوقيعات السابقة بالبنوك والموافقة على أن تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح الحسابات والسحب واليداع 

والتحويلت وفك وربط الودائع ولهم الحق في الستخدام والتعامل علي الخدمات المصرفية اللكترونية بدون حد 

أقصي وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي:   المجموعة )أ(:    وهيب فوزي فهمي 

برسوم  -  وسيم فكري جيد تادرس الظني  المجموعة )ب(:   أشرف سور نسيم عازر  -   تامر عبد الفتاح 

محمد دويدار                                                                                                                                                                                                                            

علي أن تكون جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين 

ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  الموافقة علي أن يكون توقيع الستاذ/ وسيم فكري 

جيد تادرس الظني والستاذ/ وهيب فوزي فهمي برسوم والستاذ/ طارق سعد عبد الفضيل زهران والستاذ/ خالد 

محمد عمروعبد الغفار والستاذ/ شريف ناجي نجيب ايوب لي اثنين مجتمعين بحد أقصي مبلغ 250.000 جنية 

مصري )مائتان وخمسون ألف جنية مصري( أو ما يعادلها من العملت الخرى.   الموافقة علي الغاء توقيع كل  

من الستاذ/ طارق فيصل يوسف سليمان حيالي والستاذ/ عبد الحميد محمد عبد العزيز أبو يوسف من التوقيع علي 

العقود واضافة توقيع الستاذ/ تامر عبد الفتاح محمد دويدار بدل منهم  .

3877 - حسن الظاهر حسن الظاهر حسن  مدير   المقيد برقم قيد    131203   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2019 برقم ايداع   6080 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  استقالة

3878 - زينب عبد الحميد محمد كامل ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    131203   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2019 برقم ايداع   6080 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - تمثل مديره الشركة في علقتها مع الغير في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لنحته التنفيذية للجمعية العامة.  للمديره الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولها الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقودو المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

3879 - احمد على عبدالمجيد سليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    167065   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   25365 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وفتح العتمادات المستندية والتسهيلت البنكية واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما 

حق التوقيع علي كافة العقود والسندات وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات 

والهيئات والمصالح الحكومية والرسمية وجميع الوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وجميع السفارات 

والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة 

محافظات الجمهورية والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراض 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة والتصرف فيها وكذلك التصرف في جميع اصول وممتلكات الشركة بدون حد 

اقصى ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في بعض او كل ما ذكر
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3882 - أسماء شعبان احمد عبد الطالب  مدير   المقيد برقم قيد    167230   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26180 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  يمثل مدير الشركة كل من 

الستاذ / اسلم محمد عبد العزيز محمد خليل والستاذة / اسماء شعبان احمد عبد الطالب الشركة في علقاتها مع 

الغير مجتمعين او منفردين  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا 

الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما  حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ماذكر .

3883 - عصام عبدالغفار عبد المنعم حجازى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    167383   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   26846 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشرك المتضامن وله منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف - وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلف الحسابات واستصدار خطابات 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركات وضمن 

اعراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و الحق علي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ اعر وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات ? نص من سب والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في   كل أو بعض ما ذكر • كما يحق للطرف الول )الشريك المتضامن( 

بتوكيل الغير في البيع للنفس و الغير و التنازل سواء مدارس او عقارات او اراضي بكافة أنواعها في مصلحة 

الشهر العقاري وعمل توكيل بتعديل الشركة والتخارج القوات منها و ذلك باسم الشركة او لصالحها

3884 - محمد عبد الفتاح محمود الشهاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46440   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-08-2003 برقم ايداع   3743 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  تجديد الثقه فى 

مجلس ادارة الشركة

3885 - احمد محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167566   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27536 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  أستقاله

3886 - جمال الدين محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167566   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27536 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  أستقاله
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3887 - محمد نصر نصر الريس  مدير   المقيد برقم قيد    158153   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-07 

برقم ايداع   46153 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محددة . 

يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم منفردين او مجتمعين حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهم منفردين او مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر .

3888 - خالد محمد نصر  نصر  الريس  مدير   المقيد برقم قيد    158153   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   46153 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

3889 - باسم وهيب ملك عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167611   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-17 

برقم ايداع   27611 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2021  بــ :  

3890 - رامى عبدالتواب محمد عبدالمجيد

 عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    149809   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2020 برقم ايداع   17475 تم 

التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  

3891 - محمد عبدالتواب محمد عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    149809   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17475 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  بدل من السيد/ عبد الرحمن 

محمد محمد جلل عبد الرحيم-ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع 

الغير ولهم مجتمعيين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعيين أو منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

3892 - عبد الرحمن محمد محمد جلل عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    149809   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17475 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  خروج

3893 - جمال الدين محمود جمال الدين سيد شافعى  مدير   المقيد برقم قيد    151425   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2020 برقم ايداع   22424 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  

Page 1367 of 1587 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

3894 - محمد محمود جمال الدين سيد شافعى  مدير   المقيد برقم قيد    151425   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2020 برقم ايداع   22424 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  ويباشر المديران  وظائفهم  

لمدة غير محددة .----يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة و للمديران  منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و الفراج عن راس المال و حق التوقيع علي 

عقود القتراض و الرهن و بيع الصول الشركة و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك للمديران 

منفردين او مجتمعين  حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و للمديران منفردين او مجتمعين الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتابتهم و اجورهم و للمديران مجتمعين او منفردين حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع  و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للمديران منفردين او مجتمعين حق كفالة الغير باسم 

الشركة و لصالحها  و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3895 - احمد احمد مصطفى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167677   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  

3896 - احمد سيد محمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167677   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-20 

برقم ايداع   27877 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2021  بــ :  

3897 - مياده على محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    167928   وتم ايداعه بتاريخ    24-06-2021 برقم 

ايداع   29048 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  

3898 - ايمان على محمد محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    167928   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2021 برقم ايداع   29048 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرون مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات  

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

3899 - فرج سيد عبدا محمد  مدير   المقيد برقم قيد    168126   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2021 برقم 

ايداع   29626 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2021  بــ :  

3900 -  محسن عمر عبد الوهاب احمد شعلن  مدير   المقيد برقم قيد    168126   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2021 برقم ايداع   29626 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2021  بــ :  

3901 - ابوبكر سيد عبد ا عبد الهادي  مدير   المقيد برقم قيد    168126   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2021 برقم ايداع   29626 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.

3923 - خالد مصطفى السيد احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    162052   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8152 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  استقالة
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3902 - يحيى عبدالعزيز سامى عوض عامر  مدير   المقيد برقم قيد    168323   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2021 برقم ايداع   30423 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة .  وللمدير منفرد الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس مال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

3903 - هدى محمد سليمان  عبد الغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168444   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  دار حضانة

3904 - مصطفي  منير على  قاسم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168444   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30944 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  للفروع التية : محل تجارى 

رقم )6( قطاع )ب( بالسوق التجارى رقم )4( بمساحة )96م2( لمزاولة نشاط ) مطعم( منطقة 800 فدان مدينة  

6أكتوبرالجديدة – محافظه الجيزة - محل رقم 10 قطاع أ بالسوق التجاري رقم 3 بمساحة 64 م2 لمزاولة نشاط )

مخبز سياحي ( منطقة 800  فدان مدينة 6 اكتوبر الجديدة - محافظة الجيزة- محل تجارى رقم )8( قطاع )أ( 

بالسوق التجارى رقم )3( بمساحة )32م2( لمزاولة نشاط ) سوبر ماركت( منطقة 800 فدان مدينة  6

أكتوبرالجديدة - محافظه الجيزة وذلك بدل من السيدة /  ايمان محروس عبد اللطيف بطاقة رقم قومى / 

27101172401603

3905 - سيد محمد عبد اللطيف ريان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    168481   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-07-2021 برقم ايداع   30981 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  حق الدارة 

والتوقيع :- يملك حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة وتعهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة , لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وادارات المرور ومصلحة الجمارك والضرائب والتأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات واستصدار دفاتر الشيكات والشيكات 

المصرفيه وخطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

والتوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر , ولرئيس مجلس الدارة العضو المنتدب منفردا  حق فتح وغلق الحسابات لدى البنوك وقبض الئتمان 

والقتراض والرهن والئتمان والتسهيلت الئتمانية و كفالة الغير بما في ذلك عقود الرهن والتوقيع على كافة 

الضمانات والتعهدات والقرارات  المطلوبة والتفاقيات والمستندات والوثائق في هذا الصدد وبيع الصول الثابته 

والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وله منفردا حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس أو الغير وأن يكون له حق توكيل 

البنوك أو الغير في كل او بعض ما ذكر والموافقة على شروط وضوابط  التمويل وله منفردا حق بيع الصول 

الثابتة والسيارات والموتوسيكلت ووسائل النقل والبيع للنفس والغير وله حق توكيل البنوك وتوكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

3906 - على محمد ابراهيم عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    168513   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   31093 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  
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3907 - ابراهيم محمد ابراهيم عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    168513   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   31093 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدوده  . يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمدرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم  الشركة  ولصالحها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما لهم حق القتراض والرهن 

والتوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس وللغير وكذا سلطة توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض 

تلك السلطات الممنوحة لهم وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وكذلك لهم حق كفالة الغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3908 - محمود مصطفى محمود السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    168592   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-07-2021 برقم ايداع   31338 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3909 - السيد على السيد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168592   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31338 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3910 - احمد مصطفي محمود السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168592   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31338 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3911 - طه القطرى محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168592   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31338 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3912 - احمد ممدوح فتحي علي  مدير   المقيد برقم قيد    168595   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31429 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3913 - علي ممدوح فتحي علي  مدير   المقيد برقم قيد    168595   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31429 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3914 - مصطفى محمد  محمود  بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    168595   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31429 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال  ولهما مجتمعين او منفردين حق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما 

مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او 

منفردين تاجير ممتلكات الشركة العقارية لمدد غير محددة ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

3915 - أسماء صلح رشوان راشد  مدير   المقيد برقم قيد    168595   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31429 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3916 - سامى كلود فرنسوا روستان  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  
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3917 - مسعد محمد مراد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما  احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و  قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح 

وغلق حسابات وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض و  الرهن و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها  و كذلك 

لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و 

المنقولت و لهم الحق فى  تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق  توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3924 - محمد صلح عيسوى عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    162052   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8152 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة.- يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا  حق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على العتمادات المستندية بجميع 

انواعها وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والتوقيع على عقود الرهن بكافة أنواعه للنفس 

أو الغير والتوكيل لصالح البنوك وللغير والرهن عامة والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وحق التوقيع على العقود أمام الشهر العقاري وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3925 - احمد محمد السعيد سليمان  مصفى   المقيد برقم قيد    168837   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-13 

برقم ايداع   32337 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / 

احمد محمد السعيد سليمان  مصفيا للشركة - علي ان تكون مده التصفيه سنه كامله تبدا  من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري /الموافقه علي تحديد مهام المصفي بان يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه علي 

وجه الخصوص  -بيع مال الشركه منقول او عقارا او سيارات بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري - وفاء ما علي 

الشركه من ديون - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم والتوقيع نيابه عن كل ما يلزم نحو اعتماد 

الجمعيه

3926 - باسل حازم عبدالرازق البطوطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    169135   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2021 برقم ايداع   33135 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2021  بــ :  تمت الموافقة على - مع 

الحتفاظ بكافة أختصاصات مجلس الدارة السابقة يكون لكل  من السيد/ باسل حازم عبد الرازق البطوطي "رئيس 

مجلس الدارة" و السيد / امير سامي ثابت جورجي " عضو مجلس الدارة " مجتمعين الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب والتوقيع على الشيكات في حدود مبلغ خمسون ألف جنيه مصري للمعاملة الواحدة.

3927 - ياسر محمد عاطف صالح قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    169217   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2021 برقم ايداع   33398 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2021  بــ :  استقاله
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3928 - سنيه حسين الفقي  مدير   المقيد برقم قيد    169217   وتم ايداعه بتاريخ    25-07-2021 برقم 

ايداع   33398 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  للسيدة/ سنيه بنت حسين الفقي وللسيد / محمد ياسين بن حاتم عطية 

منفردين او مجتمعين الحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما حق تمثيل الشركة امام الشهر العقاري 

والتوثيق والهيئة العامة للستثمار ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات وسجل الوكلء التجارين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجاري وجميع المواني 

والمطارات والجمارك وتمثيلها امام القضاء وكذلك الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والكفالت التضامنية وحق كفالة 

الغير وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3929 - محمد ياسين بن حاتم عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    169217   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-25 

برقم ايداع   33398 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2021  بــ :  

3930 - سامر محيى زكريا جاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    169323   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   33823 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

3931 - محمد عبد الفتاح شعبان عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    169408   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  

3932 - سيد محمود سيد محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    169408   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير وللمديران السيد / سيد محمود سيد محمد محمود , 

السيد / محمد عبدالفتاح شعبان عبدالنبي منفردين أو مجتمعين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة والمديرون 

مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر - والمديرة / عفاف محمود محمود سيد مديرة إدارية فقط

3933 - عفاف محمود محمود سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    169408   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  

3934 - هديرمحمد أمين امين الدخميسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    169512   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2021 برقم ايداع   34371 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2021  بــ :  
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3935 - محمد رأفت العراقي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    169549   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-01 

برقم ايداع   34649 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .  

يمثل المديرون السيد/ محمود ابواليزيد شحاته ابوالخير والسيد / محمد رافت العراقي محمد الشركة في علقتها  مع 

الغير ولهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا  ما احتفظ 

به صراحة عقد  الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم الحق مجتمعين او  منفردين في التعامل 

باسم الشركة وضمن  اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع  العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد  مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض وذفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق  بمعاملت  الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف بكافة اشكالهم من سحب وايداع وفتح وغلق  حسابات  والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  البنوك  والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع علي  عقود بيع الوحدات  السكنية وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل  او بعض ما ذكر. 

3936 - ياسر عبد الخالق احمد الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    169549   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2021 برقم ايداع   34649 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2021  بــ :  استقالة

3937 - محمود أبو اليزيد شحاته أبو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    169549   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2021 برقم ايداع   34649 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2021  بــ :  

3938 - شادى رؤوف يسرى كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170011   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   35211 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  

3939 - محمد عبدالمنعم شكرى عياد  مدير   المقيد برقم قيد    170187   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   35887 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  ) استقالة ( .

3940 - محمد جمال محمد سالم باشا  مدير   المقيد برقم قيد    170187   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-08 

برقم ايداع   35887 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين السيد/ محمد جمال محمد سالم باشا 

و السيد / محمد وجيه ابراهيم محمد معالي مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وحق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3941 - محمد وجيه ابراهيم محمد معالى  مدير   المقيد برقم قيد    170187   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   35887 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  
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3942 - جوزيف لمعى ملك جاد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    170321   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-08-2021 برقم ايداع   36221 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  للسيد / جوزيف 

لمعى ملك جاد رئيس مجلس اداره وعضو منتدب والسيد / باسم لمعى ملك جاد عضو مجلس اداره مجتمعين او 

منفردين لهم حق تمثيل الشركه والتعامل باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه 

وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء الشركه ومستخدميها وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم ودفع وقبض 

كافه المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه الوراق التجاريه والسندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود 

والمشارطات والتفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين حق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع البنوك في جميع المعاملت وسحب وايداع ايه 

مبالغ من حساب الشركه وكذلك حق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والقطاعين العام والخاص والفراد وقطاع 

العمال في كل ما يلزم لتحقيق أغراض الشركه كما ان لهم مجتمعين او منفردين حق القيام بوضع البرامج 

الخاصه بمشتريات الشركه المنقوله الثابته ولهم مجتمعين او منفردين حق القتراض باسم الشركه من البنوك 

وغيرها من المؤسسات الماليه بطريق فتح العتماد او حد المستندات او بضمان البضائع او الوراق التجاريه 

بانواعها بما في ذلك كافه القروض او الرهون والتصرف في المنقولت الثابته والعقارات لكافه الصول المملوكه 

للشركه بالبيع او الرهن والتوقيع على عقود كل ما سبق ولهم مجتمعين او منفردين كافه السلطات والصلحيات 

سواء ما ذكرت صراحه او لم تذكر ويحق لهم تفويض او توكيل الغير في بعض اختصاصاتهم او كلها بتفويض 

مكتوب او توكيل رسمي للمفوض او الوكيل ما للصل من صلحيات ولهم مجتمعين او منفردين تمثيل الشركه 

امام القضاء والشهر العقارى ولهم مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على العقود والشيكات وفتح الحسابات وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ولهم مجتمعين او منفردين حق كفاله الغير

3943 - جورج محروس توفيق عازر  مدير   المقيد برقم قيد    170330   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   36387 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  تعديل صلحيات المديرين كما 

يلى  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , ولهما الحق مجتمعين أو منفردين 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .  أما بخصوص المعاملت البنكية فتكون على النحو 

التالي: -فتح الحسابات بجميع أنواعها )حسابات جارية – اعتمادات – خطابات الضمان – اليداع( فتكون بتوقيع 

مديرين الشركة مجتمعين أو منفردين. وبخصوص السحب والتوقيع على الشيكات فتكون بتوقيع الستاذ طه جمال 

طه زكى والستاذ جورج محروس توفيق عازر مجتمعين أو منفردين في حدود 2000000)اثنين مليون جنيه( 

في المعاملة الواحدة وبتوقيع الستاذ   طه جمال طه زكى منفردا  بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 2000000 )اثنين 

مليون جنيه( وبدون حد أقصى. أما بخصوص بيع الصول الثابتة والقتراض والرهن وحق إبرام جميع العقود 

والمشاركات والصفقات التي تتعلق بالشركة وحق كفالة الغير فتكون بتوقيع السيد طه جمال طه زكى منفردا  وله 

حق التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك 

للنفس أو للغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة ذلك, وله حق تفويض أو توكيل الغير في 

بعض أو كل ما ذكر

3944 - احمد عزت محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    170568   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-15 

برقم ايداع   37155 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  ) استقالة ( .

3945 - السعيد رضا السعيد الخبيرى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    170568   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37155 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  

3946 - عمرو رضا السعيد الخبيرى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    170568   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37155 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  

3947 - بهاء عبد الجابر حمتو حمتو ريه  مدير   المقيد برقم قيد    170568   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37155 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  استقالة
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3972 - ايليا ذكى عويضه جرجس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

3973 - بيشوى ايليا ذكى عويضه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3974 - كيرلس ايليا ذكى عويضه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3975 - راحيل فتحى غبر بشاره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3976 - كرستينا فايز صبحى اسحاق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3977 - دينا مجدى شكرى ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171355   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   39555 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2021  بــ :  

3948 - وليد سمير سيد ابو الليل  مدير   المقيد برقم قيد    170656   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-17 

برقم ايداع   37316 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة فى علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة . وللمدير السيد / وليد سمير 

سيد ابو الليل له الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار وشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق فى تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السنندات الذنية والتجارية وابرام وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

3949 - محمد فاروق

 عبدالمنعم  حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170707   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-17 

برقم ايداع   37607 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة - 

الموافقة بالجماع على كافة شروط وأحكام عقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )

مصر( بمبلغ وقدره 119.413.000جنيه مصري )فقط مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلثة عشر ألف جنيه 

مصري(, بالضافة إلى الموافقة علي تفويض السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة 

الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة - منفردا  - لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة 

عقود ومستندات التمويل بما فيها الضمانات وعقود الرهن المرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع 

البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر, وأية مستندات متعلقة بهذا الشأن والتوقيع علي عقود الرهن العقاري 

وعقود رهن المحل التجاري ورهن الحسابات والودائع للنفس أو للغير, وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر 

العقاري ومكاتب وفروع التوثيق لصدار توكيل لصالح البنك التجاري الدولي )مصر( بشأن اجراء وترتيب 

الرهون سالفة الذكر والتوقيع علي عقود الرهون المتعلقة بها والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه 

مع البنك التجاري الدولي )مصر( وذلك لصالح النفس او للغير.  وله حق تمثيل الشركة في هذا الشأن أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وله في 

سبيل ذلك حق تقديم طلبات قيد الرهن الرسمي العقاري وتعديلها والتنازل عنها والتوقيع علي قوائم القيد وشطبها 

أمام مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق وتقديم واستلم المستندات والتوقيع عليها وسداد الرسوم 

واستردادها باسم الشركة ولمصلحتها بشأن عقود الرهن المشار إليها بعاليه والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل 

المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر.
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3950 - محمد فاروق

 عبدالمنعم  حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    170715   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-17 

برقم ايداع   37615 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة - 

الموافقة بالجماع على كافة شروط وأحكام عقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )

مصر( بمبلغ وقدره 119.413.000جنيه مصري )فقط مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلثة عشر ألف جنيه 

مصري(, بالضافة إلى الموافقة علي تفويض السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة 

الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة - منفردا  - لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة 

عقود ومستندات التمويل بما فيها الضمانات وعقود الرهن المرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع 

البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر, وأية مستندات متعلقة بهذا الشأن والتوقيع علي عقود الرهن العقاري 

وعقود رهن المحل التجاري ورهن الحسابات والودائع للنفس أو للغير, وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر 

العقاري ومكاتب وفروع التوثيق لصدار توكيل لصالح البنك التجاري الدولي )مصر( بشأن اجراء وترتيب 

الرهون سالفة الذكر والتوقيع علي عقود الرهون المتعلقة بها والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه 

مع البنك التجاري الدولي )مصر( وذلك لصالح النفس او للغير.  وله حق تمثيل الشركة في هذا الشأن أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وله في 

سبيل ذلك حق تقديم طلبات قيد الرهن الرسمي العقاري وتعديلها والتنازل عنها والتوقيع علي قوائم القيد وشطبها 

أمام مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق وتقديم واستلم المستندات والتوقيع عليها وسداد الرسوم 

واستردادها باسم الشركة ولمصلحتها بشأن عقود الرهن المشار إليها بعاليه والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل 

المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر.

3951 - ماهر محمد عبد المالك على  مدير   المقيد برقم قيد    170826   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-18 

برقم ايداع   38027 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدوده

3952 - احمد ماهر محمد عبد المالك على  مدير   المقيد برقم قيد    170826   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2021 برقم ايداع   38027 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

3953 - أحمد رجب سيد عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    170826   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2021 برقم ايداع   38027 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

3954 - على اسماعيل على سالم  مدير   المقيد برقم قيد    170826   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-18 

برقم ايداع   38027 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

3955 - رغيد خالد إمبريس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170800   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-19 

برقم ايداع   37900 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

3956 - محمد عز الدين حنفى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170926   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2021 برقم ايداع   38326 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  

3957 - محمد سيد محمد طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170993   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-23 

برقم ايداع   38593 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  

3958 - محمود رمضان محمود طنطاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171058   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   38658 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

3959 - محمود رمضان محمود طنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    171058   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   38658 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  

3960 - علي بن ابراهيم بن عبدا الشهري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191815   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   3178 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  

3961 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    171092   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   38892 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  

3962 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    171092   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   38892 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  
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3963 - منصور بن عائض بن محمد ال مانع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171155   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2021 برقم ايداع   38957 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  عزل عضو مجلس 

الداره السيد / منصور بن عائض بن محمد ال مانع

3964 - حسين عبد الفتاح ابو الحجاج عمر  مدير   المقيد برقم قيد    171182   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   39091 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  

3965 - وداد ابوالقاسم أبوالحجاج عمر  مدير   المقيد برقم قيد    171182   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   39091 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  استقالة

3966 - امير ابراهيم السيد الفخرانى  مدير   المقيد برقم قيد    171182   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-24 

برقم ايداع   39091 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران  الشركة في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و 

للمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  و 

غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و غلقها و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن 

و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها  و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء  والبيع و الرهن لصول الشركة 

و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و لهما الحق فى  تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كل ذلك  باسم الشركة  و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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3967 - الشريف جمال محمد محمد البنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    171269   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-08-2021 برقم ايداع   39348 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  - للسيد / 

الشريف جمال محمد محمد البنا رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والعمال والتوقيع علي 

عقود تعديل الشركة وتأسيس الشركات وكذلك تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والسجل 

التجاري ووزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات باسم الشركة وبيع السهم 

المملوكة للشركة كإستثمارات في شركات اخري وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف في اليداع والسحب 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة التعاملت البنكية وكذلك تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقروض والرهون لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية من الراضى والمنقولت وكل ذلك بأسم ولصالح الشركة .وله الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر . وللسيد رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقروض 

والرهون لصول الشركة وممتلكاتها العقارية من الراضى والمنقولت وكل ذلك بأسم ولصالح الشركة .وله الحق 

في  تفويض او توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر للسيد / عمرو جمال محمد محمد البنا  عضو مجلس الدارة 

الحق فى التعامل بأسم  الشركة ومن ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية بما فيها الهيئه العامه للستثمار 

والتنمية السياحية ووزارة السياحة والسجل التجارى والشهر العقارى والضرائب بكافة أنواعها وهيئة المجتمعات 

العمرانيه والجهزة التابعه لها  وأمام الجهات الغيرحكومية والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة 

التعاملت البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بأسم 

الشركة وضمن أغراضها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بألجل وإبرام العقود 

والمشارطات والصفقات باسم الشركة وبيع السهم المملوكة للشركة كإستثمارات في شركات اخري وله حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والقروض والرهون لصول الشركة وممتلكاتها العقارية من الراضى 

والمنقولت وكل ذلك بأسم ولصالح الشركة .وله الحق فى تعين وعزل مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخول لهم 

ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وله حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر   

للسيد / مصطفى محمود مراد سليمان بصفته الرئيس التنفيذى حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والعمال وكذلك تمثيل الشركة أمام القضاء 

والغير وامام الشهر العقاري والضرائب العامه والضرائب على المبيعات وإدارات المرور المختلفه وإبرام العقود 

والمشارطات والصفقات باسم الشركة وكذلك تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3968 - مصطفى محمود مراد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171269   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39348 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  ورئيس تنفيذى

3969 - ليلي  صديق  احمد  معوض  مدير   المقيد برقم قيد    171272   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39372 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  

3970 - داليا حسنى ميرغنى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    171272   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-25 

برقم ايداع   39372 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  
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3971 - احمد حسنى ميرغنى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    171272   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39372 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية 

للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات وغلقها واستصدارخطابات وشهادات الضمان و 

كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف  والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحالها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها  العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  ولهم  الحق في تعيين و عزل مستخدمي 

و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها  ولهم حق قبض و دفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3980 - احمد السيد محمد رجب  مدير   المقيد برقم قيد    171440   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-29 

برقم ايداع   39871 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .  

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولسيادتهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمدير السيد / حسن الصادق شعبان الصادق منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة العاصمة الدارية للتنمية العمرانية " ش.م.م " والهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية )و الغرف التابعه له(  

والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها 

والتوقيع علي عقود التوريدات والمقاولت العامة والخاصة وشراء كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , وكذلك التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام الشهر العقاري 

المختص وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور المختص , كما لسيادته الحق منفردا  في التوقيع علي عقود 

بيع وشراء ورهن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكذلك التوقيع على عقود 

بيع الوحدات )السكنية أو التجارية أو الدارية ( المتاحة لدى الشركة للبيع والتوقيع علي عقود شراء الراضي , 

كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . وللمدير السيد / احمد السيد محمد رجب منفردا  حق التعامل امام جميع 

الجهات الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات 

المصرية )و الغرف التابعه له(  والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب 

المصرية ومأمورياتها ولجانها وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور المختص . كما يملك كل  من السيد / 

حسن الصادق شعبان الصادق  مدير الشركة توقيع اول , و السيد / محمد عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالعال المام مدير 

الشركة توقيع ثان مجتمعان فقط الحق فى التعامل امام جميع البنوك والمصارف من فتح  وغلق الحسابات 

والفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية واصدار خطابات وشهادات 

الضمان واصدار البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة والتوقيع علي الشيكات و السحب النقدى . ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

3981 - سالم احمد الهجرسي قنديل  مصفى   المقيد برقم قيد    171495   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   40098 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  تحديد إختصاصات المصفى 

للشركة فى وفاء ما علي الشركة من ديون وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم بيع مال الشركة 

منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة اخرى مالم ينص في وثيقة تعين المصفي علي اجراء البيع بطريقة 

معينة

3982 - شريف احمد مجد الدين عبد الفتاح الدالي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52653   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2011 برقم ايداع   11633 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  استقالة
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3995 - حاتم حسين سيد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    172125   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2021 برقم 

ايداع   42035 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  استقالة

4014 - احمد علء رشدى عبد الحفيظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163439   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2021 برقم ايداع   12579 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2021  بــ :  

4015 - محمود فتحى عطا ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172500   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   43527 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  قرر المجلس تعديل صلحية 

التوقيع بالسجل التجاري كالتي :  أول : إلغاء توقيع الستاذ / تامر محمود علي محمود من صلحيات التوقيع لدي 

البنوك فئة )ب( علي أن يحل محله الستاذ / محمود محمد عبدالعزيز عبدالوهاب .  ثانيا  : تعديل صلحية التوقيع 

في السحب وقبض ودفع المبالغ المالية وأستخراج خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن والعتمادات 

المستندية توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع علي الشيكات بحد أقصي ثلثة 

مليون جنيه أو مايعادله بالعملت الجنبيه لي توقيع من توقيعات السادةالوارد ذكرهم بالفئه )أ( مع أي توقيع من 

توقيعات السادة الوارد ذكرهم بالفئة )ب( مجتمعين .

4016 - نادر ناجى محمود امين مجاهد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172658   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44058 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  

4017 - يوسف محمد عبدالسلم الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172726   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44179 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  
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3983 - اندرو دانيال ناثان دانيال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52653   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2011 برقم ايداع   11633 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين.  وللسيد / اندرو دانيال ناثان دانيال ــ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ــ منفردا ــ تمثيل الشركة 

امام القضاء و لدى الغير و تكون صلحيات التوقيع بالتوقيع المنفرد للسيد / اندرو دانيال ناثان رئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب و ذلك فى التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها و ادارة الشركة و تمثيلها و التعامل 

باسمها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الجهات الرسمية و المحليات و الغرفة التجارية والوزرات 

و جميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام و قطاع العمال  و القطاع الخاص و الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات و الواردات و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة 

التسجيل التجارى و مصلحة الشهر العقارى و مصلحة الضرائب المصرية و مصلحة الجمارك و الهيئة العامة 

للتنمية الصناعية و وزارة المجتمعات العمرانية و كافة المعاملت البنكية و المصرفية و فتح و غلق الحسابات 

البنكية و التوقيع على الشيكات و السحب و اليداع و الصرف من جميع البنوك و المصارف بدون حد اقصى و 

فتح الحسابات فى جميع البنوك و ستلم كروت الفيزا و دفاتر الشيكات البنكية و الفراج عن رأس مال الشركة 

لدى البنك باسم الشركة و ضمن اغراضها و فتح العتمادات المستندية و ابرام و توقيع جميع العقود الصادرة باسم 

و لصالح الشركة التى تتعلق بنشاط الشركة و تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها و التوقيع امام كافة الجهات التى 

تتعلق بترخيص انشطة الشركة و تسجيل السماء و العلمات التجارية و التوقيع على عقود تأسيس المنشأت و 

الشركات و تعديلها و تصفيتها بكافة انواعها امام الشهر العقارى و بيع و شراء السهم و الحصص و التخارج 

للسهم و الحصص المملوكة للشركة و دمج الشركات و التخارج منها و التوقيع امام مكاتب المرور و اصدار 

شهادات و خطابات الضمان و التوقيع على القرض و ارهن و عقود التأجير التمويلى و عقود الندماج و التقسيم و 

عقود التحالف و عقود بيع و شراء السيارات و كافة اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و اللت و 

المعدات و المهمات و المنقولت و كذلك بيع و شراء و توكيل سيارات الشركة للنفس و للغير و التوقيع على 

العقود امام مصلحة السجل التجارى و الشهر العقارى و كافة الجهات الحكومية و له حق رفع و مباشرة جميع 

انواع القضايا التى ترفع من الشركة او عليها و الحضور امام جميع المحاكم و فى التصالح و التنازل و التخالص 

و البراء و القرار و النكار امام المحاكم و هيئات التحكيم و النيابات و رد القضاه و اعضاء النيابة العامة و 

المحكمين و الخبراء و مباشرة جميع انواع التقاضى و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة و لمصلحتها و له 

الحق فى تعيين و عزل عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة و حق التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة  و تحديد مرتباتهم و اجورهم 

و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و لصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض مما ذكر

3984 - دانيال ناثان دانيال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52653   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11633 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  

3985 - ماريو دانيال ناثان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52653   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11633 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  

3986 - مروان احمد مصطفى على  مدير   المقيد برقم قيد    171784   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-05 

برقم ايداع   41014 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  استقالة
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3987 - محمد سيد رشاد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    171784   وتم ايداعه بتاريخ    05-09-2021 برقم 

ايداع   41014 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللمدير منفردا  حق 

القتراض والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

3988 - نجلء متولي طه محمود الصوابي  مدير   المقيد برقم قيد    171864   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   41264 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين اومنفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  , وللسيدة / نجلء متولى طه 

محمود الصوابى , الحق منفردا فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف   والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر , اما الحق فى القتراض وحق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية فيلزم موافقة الجمعية العامة للشركة ,   

وللسيدة / دعاء طلعت احمد نبوى القواس الحق فى التوقيع على عقود اليجار وعقود التسويق الخاصة بالشركة 

فقط  .

3989 - دعاء طلعت احمد نبوى القواس  مدير   المقيد برقم قيد    171864   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   41264 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  

3990 - عدي محمد وحيد المتولي السيد غالي  مدير   المقيد برقم قيد    171864   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   41264 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  استقاله

3991 - الء محمد الصباح  مدير   المقيد برقم قيد    171966   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   41566 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  استقاله
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3992 - محمد صبرى محمد ابوالعنين  مدير   المقيد برقم قيد    171966   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41566 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يتولى ادارة الشركة مدير او 

مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة ان 

تعين مجلس من المدرين وتخول له السلطات والصلحيات بموجب اقرار منها وعينه الجمعية العامة -  المدير    

1-السيد / محمد صبرى محمد ابو العنين - ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة   وذلك بعد التاكد من المدير لم 

يسبق صدور احكام قضائية ضده او ضدهم وبانة لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة جنائة او جنحة مخلة 

بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها فى مواد                  ) 89 ( , ) 162 (, ) 163 ( ,) 164 ( من 

قانون الشركات -يمثل السيد / محمد صبرى محمد ابو العنين   المدير  الشركة فى علقته مع الغير منفرد  فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحتة التفيذية للجمعية العامة وللمدير مفرد  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن ارس المال وحق القتراض وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع ورهن اصوال الشركة وممتلكاتها العقارية ولة الحق فى تعين وعزل مستخدمى  ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او التفويض الغير فى كل ما ذكر

3993 - فادى ثروت فوزى حنا  مدير   المقيد برقم قيد    172125   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2021 برقم 

ايداع   42035 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  استقالة

3994 - اسلم فؤاد محمد بركات  مدير   المقيد برقم قيد    172125   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-09 

برقم ايداع   42035 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  استقالة

3996 - مصطفى محمد مدحت حسين مصطفى ابو حسين  مدير   المقيد برقم قيد    172125   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2021 برقم ايداع   42035 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  - ويباشر المدير 

وظائفة لمدة غير محددة - يمثل المدير  الشركة في علقتها مع الغير وله  منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات ل 

داره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل امام هيئه التأمينات الجتماعية 

ومصلحه الجمارك وهيئة الضرائب المصرية وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولهم حق التوقيع 

وتفويض الغير بالتوقيع نيابة عنهم وكذلك التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات و التوقيع علي عقود التسهيلت 

المصرفية والئتمانية واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات . والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في التعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع والتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذليه والتجارية 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللسيد / فادى ثروت فوزى حنا - من غير المديرين - الحق في التوقيع 

نيابة عن الشركة امام البنوك على الشيكات .

3997 - محمد عبدالسلم محمد الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    172176   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2021 برقم ايداع   42086 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمده 

غير محدده -

3998 - ايمان  مصطفى محمد بونعيلت  مدير   المقيد برقم قيد    172176   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2021 برقم ايداع   42086 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  

3999 - يوسف محمود حلمى عز الدين السماع  مدير   المقيد برقم قيد    172203   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42363 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  استقالة
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4000 - حسين خالد امان ا محى الدين  مدير   المقيد برقم قيد    172203   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42363 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4001 - اسلم محمد عبدالرءوف عبدالعليم  مدير   المقيد برقم قيد    172203   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42363 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4002 - محمد عمر اسماعيل الشياح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172223   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42545 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4003 - سماح اسماعيل الشياح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172223   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42545 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  استقالة

4004 - محمد رضوان الشياح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172223   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42545 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4005 - مصطفى رضوان الشياح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172223   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42545 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4006 - ابتسام محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172271   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42749 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

4007 - اسماعيل ايمن محمد عثمان حفنى  مدير   المقيد برقم قيد    100488   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2016 برقم ايداع   42331 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة.

4008 - عبدا ايمن محمد عثمان حفنى  مدير   المقيد برقم قيد    100488   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2016 برقم ايداع   42331 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  استقالة

4009 - محمد ايمن محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    100488   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-28 

برقم ايداع   42331 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  

4010 - عبدالرحمن ايمن محمد عثمان حفنى  مدير   المقيد برقم قيد    100488   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2016 برقم ايداع   42331 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  

4011 - شريف محمد إبراهيم عقل  مدير   المقيد برقم قيد    172277   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-14 

برقم ايداع   42777 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  استقالة و استدراك الخطا الوارد بعقد التعديل 

ومحضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقده في 19/ 10/ 2021 والمقدمة للهيئة العامه للستثمار بتاريخ 

8/ 11/ 2021 والمعتمده من الهيئة العامه للستثمار بتاريخ 23 / 11/ 2021 وهو الستغناء عن خدمات المدير 

المسئول السيد / شريف محمد ابراهيم عقل وتعين بدلمنة السيد وليد عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة -   -

4012 - وليد عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطه  مدير   المقيد برقم قيد    172277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   42777 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  

4013 - ليف جلوبال ليمتيد  مدير   المقيد برقم قيد    172291   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2021 برقم 

WALID  -ايداع   42791 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  و يمثلها السيد /وليد منيمن

MONEIMNE و السيد /حسن ابراهيم حسن حلس بصفاتهم ممثلين عن شركة ليف جلوبال ليميتد . - يمثل 

مديران الشركة في علقتها مع الغير و لها في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة .و للمديران السيد/ حسن ابراهيم و 

السيد/ وليد منيمن منفردا  او مجتمعا   الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام 

القضاء و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس 

المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة 

و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق 

في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.
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4018 - عماد سعد احمد السيد حموده  مدير   المقيد برقم قيد    172727   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44180 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير و لهما الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل بإسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير 

حكومية و التعامل مع جميع البنوك و المصارف من فتح حسابات و حق التوقيع على جميع عقود الشراء و تعيين 

و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وللمديرون مجتمعين او منفردين  الحق في التوقيع 

نيابة عن الشركة في كفاله الغير  وللسيد / احمد عبدالسلم عبدالحميد عثمان منفردا التوقيع على جميع العقود 

والمناقصات والممارسات واوامر السناد والمزادات وجميع صور التعاقد امام الجهات الحكومية والغير حكومية 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح حسابات مدينة او دائنة وعمل تحويلت منها وإليها دون السحب 

والحصول على التسهيلت البنكية و الئتمانية و جارى المدين والقراض والسحب على المكشوف و خطابات 

الضمان البنكية والتوقيع على حميع الوراق والمستندات والعقود الخاصة بذلك من تجديد وتعديل وإلغاء ومد وليس 

له حق توكيل الغير فى اى من الصلحيات الممنوحة له وللسيد / عماد سعد احمد السيد حمودة منفردا التوقيع على 

جميع عقود البيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وتحويلت  وله حق توكيل الغير فى كل او 

جزء مما ذكر .

4019 - وائل حسن ابراهيم احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172805   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44405 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين .  وللسيد/ وائل حسن ابراهيم احمد رئيس مجلس الدارة وللسيد/ احمد محمد احمد شرف الدين الزيني  

العضو المنتدب  مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء   الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل وحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق 

الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  وللسيد/ وائل حسن ابراهيم احمد رئيس مجلس الدارة  منفردا 

الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد / وائل حسن 

ابراهيم احمد رئيس مجلس الدارة وللسيد/ احمد محمد احمد شرف الدين الزيني                   العضو المنتدب 

وللسيد / عبد المنعم مجدي سعد محمود اللبان عضو مجلس الدارة منفردين الحق في اعتماد وتوقيع وتصديق 

شهادات الخبرة والتعامل أمام الشهر العقاري والسفارات والقنصوليات ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر .

4020 - على محمد على عمر  مصفى   المقيد برقم قيد    172883   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-23 

برقم ايداع   44603 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  

4021 - علء السيد على موسى  مدير   المقيد برقم قيد    39769   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2009 برقم 

ايداع   13634 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  

Page 1385 of 1587 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

4022 - إبراهيم محمد عبد المنعم عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    173063   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-09-2021 برقم ايداع   45023 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  ممثلعن 

شركة ديل أل.أل.سي Deall LLC ------ تحديد اختصاصات أعضاء مجلس الدارة لتكون على النحو التالى:  

وافق المجلس على منح سلطات التوقيع نيابة عن الشركة حيث يكون للسادة:  1.السيد/ ابراهيم محمد عبد المنعم 

عبد ا– رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل  عن شركة ديل أل.أل.سي. DEALL LLC.   2.السيدة/ سارة 

خالد عمر عثمان – عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل  عن شركة ديل أل.أل.سي DEALL LLC.   3.السيد/ 

  DEALL LLC .محمد عصمت عزت محمود – عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل  عن شركة ديل أل.أل.سي

مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على كافة معاملت الشركة وباسمها من سحب وإيداع وتحويل وفتح وغلق 

الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات, وكذلك له حق التوقيع والتصديق على عقود شراء الصول الثابتة والمنقولة وأعمال المقاولت وطبقا  

للصلحيات المعتمدة من المجلس وله حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات والدراجات البخارية ورفع 

الحظر والتصالح والتنازل والتخالص وإبراء الذمة أمام مأموريات الشهر العقاري وأمام إدارات ونيابات المرور 

وفي ترخيص وتجديد واستلم وتسليم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات والفراجات الجمركية أمام كافة 

إدارات المرور, والحق في الحضور أمام مصلحة الضرائب وجميع مأمورياتها وفي تقديم الطعون لها والحضور 

أمام لجان الطعن, وتمثيل الشركة أمام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الوزارات والهيئات 

والمصالح الحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية والقسام والقطاعات والمصالح التابعة لها علي سبيل المثال وليس 

الحصر اقسام الشرطة والسجل المدني ومصلحة الحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والتأمينات 

الجتماعية وفي تسجيل العلمة التجارية للشركة والتنازل عنها وفي التعامل والتعاقد مع شركات الكهرباء والمياه 

والغاز وكافة شركات التصالت الرضية والمحمول وفي إلغاء تلك التعاقدات, وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة 

للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية, وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر العقاري وأمام 

هيئة الستثمار ومصلحة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والجهات المعنية بذلك, واتخاذ جميع 

الجراءات القانونية المتعلقة بعقود اليجار والستغلل والنتفاع كالتصديق والتسجيل وإثبات التاريخ أمام كافة 

مأموريات الشهر العقاري. ولهم الحق في تأسيس وتعديل عقود الشركات في جمهورية مصر العربية او في 

الخارج وكذلك الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4023 - ساره خالد عمر عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173063   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2021 برقم ايداع   45023 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  المنتدب -ممثلعن شركة ديل 

Deall LLC أل.أل.سي

4024 - محمد عصمت عزت محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173063   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2021 برقم ايداع   45023 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2021  بــ :  المنتدب - ممثلعن شركة ديل 

DEALL LLC أل.أل.سي

4025 - احمد عبدالرؤف عبدالوهاب محمود  مصفى   المقيد برقم قيد    173088   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45188 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد / احمد عبد الرؤف عبد الوهاب مصفي للشركه ومهام المصفي طبقا للماده 145 من قانون 159 

لسنه 1981 ومده التصفيه الشركه بحد اقصي سنتين من تاريخ التاشير في السجل التجاري - ويقوم المصفي بوفاء 

ما علي الشركه من التزامات - بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايلطريقه اخري تضمن اعلي 

سعر لها - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

4026 - ايمن هشام عبدا محروس  مصفى   المقيد برقم قيد    173089   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45189 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  يقوم المصفى بجميع العمال 

بيع مال الشركة منقول  وفاء ما على الشركة من ديون .  2- التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص:-  1-

أو عقارا بالمزاد العلنى او بأية طريقة معينة أخرى ما لم ينص في         وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم . بطريقة معينة .  3-

4027 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173147   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كارت 

الخدمات المصري  )egyption services card( - وستقالته من ممثل عن شركة امان للستثمار وإدارة 

- Aman For Investment And Project Management المشروعات

Page 1386 of 1587 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

4028 - ماجد زينهم علي سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173147   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثلعن شركة التيسير 

للستثمار الصناعي والتجاري

4029 - محمد السيد عبدالرحمن يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173147   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

4030 - هانى الشحات على يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173147   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

4031 - حسام الدين قطب محمد قطب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173147   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  يمثل الشركة أمام القضاء 

رئيس مجلس الدارة . كافة السلطات القضائية تكون لرئيس مجلس الدارة فقط   - لرئيس مجلس الدارة السيد / 

حسام الدين قطب محمد قطب وعضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  – مجتمعين او منفردين 

– حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة , ولمجس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أومجتمعين.  - لرئيس مجلس الدارة السيد / حسام الدين قطب محمد قطب وعضو مجلس 

الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين او منفردين –  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ,   والتعامل مع إدارة التراخيص 

بكافة وحدات المرور وكذلك حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي 

القضائية المقامة من أو ضد الشركة والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وشركات تداول 

الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما سبق وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام كافة 

المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات 

التحكيم المحلية والدولية   - لرئيس مجلس الدارة السيد / حسام الدين قطب محمد قطب وعضو مجلس الدارة 

السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  – مجتمعين –  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن 

رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة 

ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول الوراق المالية أمام شركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية 

والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  - لرئيس مجلس الدارة السيد / حسام الدين قطب محمد قطب وعضو 

مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي    – مجتمعين – بعد موافقة الجمعية العامة للشركة حق تأسيس 

الشركات والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت الئتمانية 

من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة 

بالبنوك وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول الشركة الثابتة 

والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام البنوك 

والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع والشراء 

وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ماذكر .

4032 - هانى عيسى ابوسعيدة معوض  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    173147   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-09-2021 برقم ايداع   45381 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن 

) egyption services card(  شركة كارت الخدمات المصري

4033 - جمال الدين محمد محمد الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35069   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2008 برقم ايداع   21769 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  استقالة

4034 - حامد ابوالعزم محمد دنيا  مدير   المقيد برقم قيد    151626   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-28 

برقم ايداع   23162 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  
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4068 - اسلم احمد الحسينى ابراهيم الشعل  مصفى   المقيد برقم قيد    175165   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   52085 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  وضع الشركه تحت التصفيه - 

تعيين السيد / اسلم احمد الحسيني الشعل مصفي للشركة   تم تحديد مهام المصفي  يقوم المصفي بالوفاء بما علي 

الشركة من ديون.  يقوم المصفي ببيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقة اخري تقتضيها 

الحاجة.  تمثيل الشركة امام القضاء و قبول التحكيم.   تم التفاق علي تصفيه الشركة خلل سنة تبدأ من تاريخ 

التأشير بالسجل التجاري.

4035 - محمد عبدالحفيظ عبدالمنعم حسن سويلم  مدير   المقيد برقم قيد    151626   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23162 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه فى 

علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احنفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او الئحه التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران منفردين او مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وظمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وارام كافه العقود والمشارطات والصفقات والتى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود تاسيس الشركات والتعامل مع مصلحه الضرائب 

والحياء والمحليات  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4036 - حسام محمد خطاب عبد الرؤف  مدير   المقيد برقم قيد    151626   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23162 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  استقالة

4037 - عمار عز الدين ابو اللبن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173443   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46343 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  الموافقة على اعطاء صلحيات 

وسلطات مجلس الدارة على النحو التالى : يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او 

وكلء مفوضين وان تخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفريين او مجتمعين - يكون لكل من السيد / عمار 

عزالدين ابو اللبن رئيس مجلس الدارة والسيد/ بشار عزالدين ابو اللبن نائب رئيس مجلس الدارة وعضو منتدب 

والسيد / صفوان عزالدين ابو اللبن عضو مجلس الدارة مجتمعيين او منفردين وذلك فى التعامل بأسم الشركه 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه أشكالهم والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى 

والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات 

والواردات ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحه الجمارك وهيئه التامينات الجتماعيه وكذلك وترخيص 

وتجديد السيارات أمام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء السهم أمام شركات تداول 

الوراق الماليه والبورصه المصريه وحق التوقيع على عقود أشتراك الشركة فى تأسيس الشركات الخرى وعلى 

عقود تعديل أوإندماج أوأنقسام الشركه أمام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره 

والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه 

التنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكل 

ذلك باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى التعامل باسم الشركه مع كافه البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه من 

السحب واليداع و الفراج عن راس المال المودع لدى البنك والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن أغراضها وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية  وله الحق فى توكيل 

او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر - اما  حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والمنقولت و القتراض يكونوا مجتمعيين فقط
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4038 - مهمت عثمان مارابى mehmet osman marabi  مدير فرع   المقيد برقم قيد    173824   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-10-2021 برقم ايداع   47826 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  

4039 - شريف أمير أحمد رياض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

الهلي كابيتال القابضة - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات وتنتهى عام 2025 - إلغاء كافة الصلحيات 

السابقة - وتفويض الستاذ/ طارق فتحي عبد الحليم قنديل بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب, في كافة 

الصلحيات المالية والدارية للشركة, والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق القتراض من البنوك والمؤسسات المالية وله حق الفراج عن رأسمال 

الشركة من البنك, والتوقيع لدى كافة البنوك والشركات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئات 

والمؤسسات الحكومية بكافة أنواعها, والتوقيع على عقود التأجير التمويلي وعقود التخصيم, والتوقيع على عقود 

البيع البتدائية والنهائية لبيع أو شراء الصول العقارية أو المنقولة وعقود ومستندات بيع وشراء السيارات, 

والتوقيع بموجب التوكيلت التي تصدر من الغير لصالح الشركة, وله الحق في إلغاء التوكيلت التي تصدر من 

الغير لصالح الشركة, وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر.

4040 - طارق فتحى عبدالحليم قنديل  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  والعضو المنتدب - ممثل عن 

البنك الهلي المصري

4041 - مهتاب عادل محمد لبيب محمد

 عبدالعزيز لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2011 برقم 

ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  مستقل

4042 - باسنت عادل كامل جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثلعن شركة البنك الهلى 

المصرى

4043 - محمد هشام محمد عطية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثلعن البنك الهلى 

المصرى

4044 - طارق فتحى عبدالحليم قنديل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52586   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل عن 

البنك الهلي المصري - يمثل الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة ب النقد أو بالجل وله حق الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

4045 - طارق محمد سليم نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثلعن شركة الهلى للتمويل 

العقارى

4046 - احمد يحيى احمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52586   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2011 برقم ايداع   11346 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثلعن البنك الهلى 

المصرى
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4121 - شريف محمد عبدالستار عمر  مصفى   المقيد برقم قيد    177689   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2021 برقم ايداع   60199 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2021  بــ :  وضع الشركة تحت التصفية و 

تعيين السيد / شريف محمد عبدالستار عمر مصفيا للشركة - لمده 6 شهور من تاريخ التاشير في السجل التجاري / 

ومهام المصفي - وفاء ما علي الشركه من ديون - تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكم - الحق في 

التصرف جميع اصول الشركه الثابته والمنقوله سواء بالبيع او التنازل بما فيه ذلك العقارات والسيارات وله الحق 

في توكيل او تفويض ما شاء فيما سبق

4122 - فايز عطيه محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    177768   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   60368 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

4129 - احمد محمد محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178266   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-21 

برقم ايداع   62246 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  للفرعين

4130 - صلح الدين حمدى محمد عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    178405   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2021 برقم ايداع   62745 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  أستقاله

4131 - حسام محمد فاروق محمد احسان نظيف  مدير   المقيد برقم قيد    178405   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2021 برقم ايداع   62745 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  استقاله

4225 - تامر احمد مصطفى احمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53903   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  الموافقه على تجديد تعيين 

الساده رئيس واعضاء مجلس الداره مده ثلث سنوات

4226 - كريم سامح موريس توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    53903   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-15 

برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  تنفيذي

4227 - سيده جمعه السيد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182432   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13024 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  استقالة

4047 - محمد عبد الرحمن حسين وهدان السيد  مدير   المقيد برقم قيد    130354   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   3093 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  - يكون للمدير منفردا, كافة 

السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بإسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو 

قانون الشركات أو لئحته التنفيذية . يكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسيها. وللمدير منفردا الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.  أما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان فيكون ذلك طبقا 

لما يلي : توقيع أول:- أي من السيدين التي اسمائهما – أحمد عبد الوهاب عبد الوهاب السيد خالد أو محمد عبد 

الرحمن حسين وهدان - توقيع ثان:- أي من السيدين التي أسمائهما ـــ وسام فكري عدلي حنين أو هاني صلح 

رمضان . وذلك كله فيما ل يتجاوز قيمته 1500000دولر )مليون وخمسمائة الف دولر أمريكي( أو ما يعادله 

بالجنيه المصري أو أي عملة أخرى - أما ما زاد عن ذلك فيكون بتوقيع مشترك بين كل من المهندس / أحمد عبد 

الوهاب عبد الوهاب السيد خالد والستاذ/ وسام فكري عدلي حنين - وبالنسبة لتعاقدات الشركة مع الخرين و إبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة يجب أن يكون توقيع المدير مجتمعا مع أي من 

السيدين التي ذكرهما (من غير المديرين) وهم أول : المهندس/ أحمد عبد الوهاب عبد الوهاب السيد خالد  أو 

الستاذ / وسام فكري عدلي حنين - أما بالنسبة لبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت فيكون فقط بتوقيع مشترك بين كل من السيد / أحمد عبدالوهاب عبدالوهاب  والسيد / وسام فكري 

عدلي حنين .
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4048 - الفت ابراهيم عبد الحليم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    174039   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48449 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.-   يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير, وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الهيئات 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 والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف, والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة أو ممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت, وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء و البيع 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 و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4049 - هيثم ابراهيم عبد الحليم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    174039   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48449 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  

4050 - سريجبث  هريشيكيش  مدير   المقيد برقم قيد    170670   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   37570 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  استقاله

4051 - شاشى سينغ ’’’ ’’’  مدير   المقيد برقم قيد    170670   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   37570 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  

4052 - هانى محمد علء الدين عبد اللطيف علما  مدير   المقيد برقم قيد    170670   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37570 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة   يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

 SHACHI SINGH- للجمعية العامة.  وللسيد/ هاني محمد علء الدين عبد اللطيف علما, وللسيدة/ شاشي سينغ

, مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع و فتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذك

4053 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174284   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49214 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  ممثلة عن شركة فلت  6 لبز 

Flat6Labs Accelerator for IT And  اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م

Project Management S.A.E

4054 - مارى تريز سمير رياض فام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174284   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49214 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  استقالة
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4055 - نهال بهاء الدين حسين حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    174467   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2021 برقم ايداع   49775 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتهما مع الغير ولهم مجتمعان أو منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمديران مجتمعان أو منفردان 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و 

فتح حسابات وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و 

حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و 

الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة  فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

4056 - شهدان صفوان عبد المنعم سيد  مدير   المقيد برقم قيد    174467   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2021 برقم ايداع   49775 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2021  بــ :  

4057 - ماهر داوود خيربولس ابوالفرح  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  استقاله

4058 - مينا ميلد رياض  جورجي  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-24 

برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

4059 - روماني  ميلد  رياض  جورجي  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

4060 - مينا الجميل  شحاته  جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

4061 - انطونيوس القس ابرام موسى شاكر  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  تعديل صلحيات المديرين 

لتصبح :     يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجمعين او منفردين فى هذا  الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احنفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومة و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و 

الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و بيع و شراء و رهن اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و  تسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او  

بالجل  ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود التاسيس و تاسيس الشركات و كذلك حق توكيل و 

تفويض الغير فى كل او بعض

4062 - رامز رافت دانيال سعد  مدير   المقيد برقم قيد    174487   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-24 

برقم ايداع   49817 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  
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4063 - مصطفى صلح احمد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    174522   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-24 

برقم ايداع   49852 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين منفردين اومجتمعين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر .

4064 - امانى عبدالعال عبدالرحيم

عبدالعال  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174890   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم 

ايداع   51200 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  

4065 - ضياء الدين فرج خليل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    174890   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم ايداع   51200 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة أمام القضاء و يملك حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين 

عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا فى حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين و للسيد / 

رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات 

الضمان و حق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و 

لمصلحتها وضمن أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود البيع و الشراء للراضى  و السيارات و 

االعقارات و الممتلكات و المنقولت باسم و لصالح الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له الحق فى قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة المستندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات و التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى فى كل أو بعض ما 

ذكر

4066 - ايهاب فرج خليل ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174890   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   51200 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  

4067 -  احمد محمد حاتم عبد ا محمد أبو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    175014   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   51541 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  

Page 1393 of 1587 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

4069 - محمد عبدالمنعم صالح على ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    175371   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   52697 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون مجتمعين أو منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكروللمديرون مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول   

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ويكون للمديرون منفردين 

حتى مبلغ 50000 )خمسون الف جنيه مصري فقط ل غير( وفيما يجاوز هذا المبلغ فيكون المديرين مجتمعين 

وذلك في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادرات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها

4070 - وليد حسن عبد الوهاب احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    175355   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   52655 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  خروج

4071 - جمال سعد محمد سيداحمد  مدير   المقيد برقم قيد    175355   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-07 

برقم ايداع   52655 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  

4072 - عيد شعبان عبدالعال سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    175355   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-07 

برقم ايداع   52655 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  - ويباشر المديرين مهامهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة .

وللمديرين السيد / جمال سعد محمد سيد احمد وكذلك السيد / عيد شعبان عبد العال سليمان 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 وغلق 

حسابات. وللمديرين مجتمعين حق التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم  حق في توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر . وللمديرين مجتمعين حق القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

4073 - شريف احمد محمود الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    175554   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-09 

برقم ايداع   53331 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

4074 - رامى مجدى ميخائيل ذكى  مدير   المقيد برقم قيد    175554   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-09 

برقم ايداع   53331 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

4075 - ياسر طارق محمود  سامى  مدير   المقيد برقم قيد    175554   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-09 

برقم ايداع   53331 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  
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4076 - احمد مظهر عبد الرحمن الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    175554   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53331 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة -  يمثل كل من السيد/ احمد مظهر عبدالرحمن الجزار و السيد/ شريف أحمد محمود الفقي و السيد/ 

ياسر طارق محمود سامي عبدالجواد الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة و لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من السحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل 

ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء و اليجار و النتفاع و 

القتراض و الرهن و بيع و شراء اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم 

الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.و للسيد/ رامى  مجدى  ميخائيل ذكى حق اداره الشئون الصيدلنيه للشركه فقط

4079 - كريم نجاح ابو النصر محمد المليجي  مدير   المقيد برقم قيد    175705   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   53905 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامه. وللمديران :السيد / ضياء الدين ابراهيم شحاته نصر - الصفه: مدير - الجنسية : مصرى - المقيم 

فى: ش المأذون - القلج البلد - مركز الخانكة - القليوبية.- السيد / كريم نجاح ابو النصر محمد المليجى - الصفه: 

مدير - الجنسية: مصري - المقيم فى: حوض سيدى فارس - القلج البلد - مركز الخانكة - القليوبية.مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن 

راس مال الشركة المودع بالبنك وحق استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والعقارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة. وللسيد/ محمد 

عبدالحميد احمد حسن حبيب  رقم القومي : 28808080106613منفردا حق ادارة شئون التدريب الطبى فقط

4080 - محمد صلح ابراهيم محمد راشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176150   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55257 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  تفويض رئيس مجلس الدارة 

السيد / محمد صلح إبراهيم محمد راشد منفردا  فى الختصاصات التية :    تمثيل الشركة والتعامل بإسمها و 

ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية               والغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم .              وحق تمثيل الشركة والتعامل بإسمها أمام كافة المصالح والمؤسسات 

والهيئات والوزارات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارىومصلحة 

الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة والضرائب على القيمة المضافة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية بمكاتبها المختلفة والغرفة التجارية والقوى العاملة ومكاتب وإدارات المرور على مستوى 

الجمهورية ووزارة الكهرباء والجهات التابعة لها ووزارة الشباب والرياضة وشركات التأمين و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال و فتح و غلق 

الحسابات وإصدار خطابات          و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل 

ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية و الراضى و السيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن بإسم 

الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلءالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ  و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .
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4081 - محمد سيد احمد عبداللطيف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176150   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55257 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

4082 - محمد عبد الرحمن محمد خليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    176150   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55257 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

4083 -  عبدل زكريا كرامه عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176157   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55264 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

4084 - جون جميل عدلي عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    176165   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-18 

برقم ايداع   55365 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / جون جميل شوقى تاوضروس    

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر . وللسيدة / جانيت موريس بلبيس حنانيا وللسيد / جون جميل عدلى عطية )

منفردين او مجتمعين (الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولها حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

4085 - جون جميل شوقى تاوضروس  مدير   المقيد برقم قيد    176165   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55365 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  0000

4086 - محمد  عبدا محمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176249   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55513 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  مديرا للفرع الشركة الكائن 

بالعنوان رقم 21 شارع نادى الصيد ـ الدقى ـ محافظة الجيزة عبارة عن كامل مسطح الدور الرضى و الميزانين 

) مطعم و كافيه ( بدل من الستاذ / عمرو سيد احمد محمود محمد بموجب استقالته

4087 - عمرو سيد احمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176249   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55513 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  استقالة

4088 - عمر خالد حامد حمدى الدفراوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    176274   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   55583 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  

4089 - معتز محمد محمود التربى  مدير عام   المقيد برقم قيد    176274   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   55583 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  

4090 - عمرو صلح الدين احمد مازن  مدير عام   المقيد برقم قيد    176274   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   55583 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  

Page 1396 of 1587 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

4091 - اشرف جمال شحاته مرسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    176276   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   55586 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2021  بــ :  يمثل السيد /  أشرف جمال 

شحاته مرسي ) رئيس مجلس الدارة ( الشركة أمام القضاء والغير وله حق الصلح و القرار و النكار و البراء  

فى القضايا المقامة من أو ضد الشركة - كما يكون له حق تمثيل الشركة والتوقيع والدارة نيابة عن الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر من سلطات وإختصاصات – 

يكون للسيد / بلل سمير تحسين عبد الحليم عفيفى ) نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب( ) منفردا  ( حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وحق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و حق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وحق التوقيع على عقود البيع وحق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات 

وتعديلها وفسخها والتخارج منها وتصفيتها أو النضمام لشركات قائمة أو الندماج فيها سواء داخل أو خارج 

جمهورية مصر العربية وحق تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين وله ) منفردا ( حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من سلطات 

واختصاصات – يكون لكل من السيد / بلل سمير تحسين عبد الحليم عفيفي ) نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ( والسيد / مصطفى محمود إمام محمد ) عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية ( )مجتمعين( حق 

فتح حسابات باسم الشركة واغلقها أمام البنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات 

المستندية وخطابات الضمان والقتراض والرهن من البنوك ولهما )مجتمعين( حق توكيل او تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات

4092 - رانيا  جميل  عبده جميل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94403   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-09 

برقم ايداع   18596 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  

4093 - ياسربرنس لبيب جندي  مدير   المقيد برقم قيد    176724   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2021 برقم 

ايداع   56976 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  استقالة

4094 - طلعت جورجيوس جادا عطاا  مدير   المقيد برقم قيد    176724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2021 برقم ايداع   56976 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

4095 - كمال محمد كمال محمد فياض  مدير   المقيد برقم قيد    176724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2021 برقم ايداع   56976 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة -  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة و للمديران السيد / طلعت جورجيوس جادا عطاا و السيد / كمال محمد كمال محمد فياض 

منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و لصالحها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها  .  وللمديران السيد / طلعت جورجيوس جادا عطاا و السيد / كمال محمد كمال محمد فياض مجتمعين 

فقط الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات 

وغلقها واستصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و لهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها .

4096 - حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176973   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2021 برقم ايداع   57773 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  للفروع

4097 - عبدالعزيز عادل بخيت البدرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106053   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2017 برقم ايداع   19030 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2021  بــ :  
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4098 - احمد حمزة عبد الرحيم حمزة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    177117   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-12-2021 برقم ايداع   58317 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  اعاده تشكيل 

مجلس الدارة - تعديل صلحيات مجلس الدارة  كالتالى   :-    يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق فى أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .  ولرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل , وله 

حق القتراض والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .   

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع أي من مجلس الدارة حق الفراج عن رأس المال و حق 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و فتح وغلق الحسابات البنكية  وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والشهادات البنكية وفتح 

العتمادات المستندية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  

.

4099 - خالد محمود محمد النصاري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177117   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58317 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

4100 - احمد محمد سميح على عبد الرؤف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177117   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-2021 برقم ايداع   58317 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

4101 - رافت الصاوى ابو اليزيد حموده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177117   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58317 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقاله

4102 -  احمد ابراهيم احمد احمد شبير  مدير   المقيد برقم قيد    177174   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58394 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 

منفردا  حق التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات ضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة و 

لصالحها و له 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها  وله حق توكيل أو تفويض الغيرفى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها .

4103 - ياسمين محمد سيد إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    177174   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-02 

برقم ايداع   58394 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة

4104 - نهله رجب كمال على  مدير   المقيد برقم قيد    177174   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2021 برقم 

ايداع   58394 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة

4105 - عادل جمال محمد عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146568   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   5879 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  
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4106 - احمد جمال محمد عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146568   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   5879 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/ احمد جمال محمد عبد العال  والسيد/ محمد صالح 

عبد الكريم سالم  والسيد/ عادل جمال محمد عبد العال  ) مجتمعين او منفردين   (  وذلك  امام جميع الجهات  

الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى الخص وزارة 

السياحة وهيئة التامينات الجتماعية والسجل  التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى ومصلحة الضرائب 

والضرائب العامة على المبيعات0والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع 

كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة ولهم  حق قبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد  او بالجل  ولهم   حق التوقيع امام السياحة الدينية ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعاقدات الخارجية 

والداخلية وبالخص اصدار التاشيرات ومراجعتها امام وزارة السياحة والتعامل مع الوكيل السعودى فى حجز 

الفنادق و حق التعامل  والتوقيع باسم الشركة ولمصلحتها فى كل مايتعلق بالسياحة الخارجية واصدار التاشيرات 

وحجز الفنادق   وكذلك لهم   ) مجتمعين اومنفردين (  حق التوقيع والتعامل امام جميع  البنوك  و المصارف من 

سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح  وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    ولهم   حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر 0  وللشريكين المتضامنين  السيد /   احمد جمال محمد عبد العال   

والسيد/ عادل جمال محمد عبد العال  ) مجتمعين او منفردين  (  حق التوقيع على عقود القرض والرهن والبيع 

لصول الشركة   وحق بيع السيارات  ولهما  فى ذلك الحق فى  التعامل  امام وزارة  السياحة وادارة النقل 

السياحى  والشهر العقارى  والتامينات الجتماعية  والجمارك والمرور  واستخراج الرخص وشهادات البيانات 

والمخالفات واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص والتعامل مع الضرائب والتامينات بخصوص جميع 

السيارات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية ورفع الحظر عن السيارات باسم الشركة ولمصلحتها ولهما  حق توكيل 

اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر  مع تعيين السيد/ احمد جمال محمد عبد العال  مديرا مسئول للشركة من 

الناحية الفنية والسياحية 0

4107 - يحى فتوح يحى ابو الفتوح والى  مدير   المقيد برقم قيد    177247   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   58647 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

4108 - احمد عبد العزيز احمد عماره  مدير   المقيد برقم قيد    177247   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   58647 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

4109 - محمد عبدالستار سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177435   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59394 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  ممثل  عن شركة اكسل فينشر 

كابيتال Excel Venture Capital بدل  من السيد/ محمد مصطفى أسعد إبراهيم
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4110 - مريم ياسر سليمان هشام الملواني  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    177435   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59394 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  منح السيدة/ مريم ياسر سليمان 

هشام الملواني – العضو المنتدب حق التوقيع منفردة بالنيابة عن الشركة على كافة معاملت الشركة وباسمها من 

سحب وإيداع وتحويل وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات للمبالغ التي ل تتجاوز قيمتها 200,000 جنيه مصري )مائتي ألف 

جنيه مصري( وحق التوقيع للسيدة/ مريم ياسر سليمان هشام الملواني – العضو المنتدب مجتمعة مع أي من السيد/ 

محمد عبدالستار سليمان خليل بصفته عضو مجلس إدارة )توقيع مشترك( للمبالغ والمعاملت والعقود التي تتجاوز 

قيمتها 200,000 جنيه مصري )مائتي ألف جنيه مصري(, وكذلك لها حق التوقيع والتصديق على عقود شراء 

الصول الثابتة والمنقولة وأعمال المقاولت وطبقا  للصلحيات المعتمدة من المجلس ولها في صلحياتها المالية 

سالفة الذكر حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات والدراجات البخارية. وحق رفع الحظر والتصالح 

والتنازل والتخالص وإبراء الذمة أمام مأموريات الشهر العقاري وأمام إدارات ونيابات المرور وفي ترخيص 

وتجديد واستلم وتسليم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات والفراجات الجمركية أمام كافة إدارات المرور, 

والحق في الحضور أمام مصلحة الضرائب وجميع مأمورياتها وفي تقديم الطعون لها والحضور أمام لجان الطعن, 

وتمثيل الشركة أمام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتأمينات الجتماعية وفي تسجيل العلمة 

التجارية للشركة والتنازل عنها وفي التعامل والتعاقد مع شركات الكهرباء والمياه والغاز وكافة شركات التصالت 

الرضية والمحمول وفي إلغاء تلك التعاقدات, وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر 

للمقاصة والبورصة المصرية, وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر العقاري وأمام هيئة الستثمار ومصلحة 

الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والجهات المعنية بذلك, واتخاذ جميع الجراءات القانونية المتعلقة 

بعقود اليجار والستغلل والنتفاع كالتصديق والتسجيل وإثبات التاريخ أمام كافة مأموريات الشهر العقاري, 

وعقود القروض والرهن وكافة التسهيلت الئتمانية التي تبرمها الشركة ولها الحق في توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.

4111 - كريم حبيب يوسف نيروز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177435   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59394 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  وحق توقيع السيد/ كريم حبيب 

يوسف نيروز منفردا  بصفته عضو مجلس إدارة بالنيابة عن الشركة للمبالغ التي ل تتجاوز قيمتها 50,000 جنيه 

مصري )خمسون ألف جنيه مصري(.

4112 - جلل غازي المصري  مدير   المقيد برقم قيد    177486   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2021 برقم 

ايداع   59486 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده . يمثل 

المديرون الشركة فى علقتهما مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين السيد/عمرمحمود فرحات والسيد/ نضال محمد ذياب فرحات  والسيد / جلل غازى المصرى  مجتمعين 

او منفردين  الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

4113 - نور غازى المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    177486   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2021 برقم 

ايداع   59486 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  استقالة

4114 - عمر محمود فرحات  مدير   المقيد برقم قيد    177486   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2021 برقم 

ايداع   59486 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  تعديل الجنسية لفلسطينى بوثيقة سفر سورية رقم 

) P000359206 ( الوثيقة
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4115 - نضال محمد ذياب فرحات  مدير   المقيد برقم قيد    177486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-08 

برقم ايداع   59486 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  

4116 - احمد نبيل إبراهيم السيد المصرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177494   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59494 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

4117 - محمد ماجد سيد ابوالعل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177519   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59729 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

4118 - ابراهيم احمد ابراهيم فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160782   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  غير تنفيذى

4119 - احمد هشام احمد حسن يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160782   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-01-2021 برقم ايداع   3824 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  الموافقة على 

اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة

4120 - احمد صابر عيد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177621   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   60012 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2021  بــ :  

4123 -  شريف عطيه محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    177768   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60368 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة  وللسيد / شريف عطية محمد مصطفى و السيد / فايز عطية محمد مصطفى  منفردين او مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع 

على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  و حق الفراج عن راس المال و 

كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها كذلك لهما الحق في التوقيع 

على عقود الشراء و القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحهما ولهما الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية  وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

4124 - شريف احمد محمد السيد الخضر  مدير   المقيد برقم قيد    177884   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60704 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  يمثل المدير السيد / شريف 

احمد محمد السيد الخضر الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات  والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع 

على عقود تأسيس الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك,  باسم الشركة 

ولصالحها وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشبكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

4125 - شريف ابراهيم المليجى المليجى سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178012   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2021 برقم ايداع   61312 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  للفرعين

4126 - ايهاب احمد ابوزيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    178149   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-19 

برقم ايداع   61688 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  
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4127 - عمرو مصطفى على الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    178149   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61688 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  تعديل صلحيات المديرين 

لتصبح يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد /ايهاب احمد أبو زيد  أحمد  مجتمعا مع اي من السيد/ 

عمرو مصطفي  علي الخولي  , او السيدة/ نهي  ابراهيم ابراهيم  محمود مصطفي في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة  وللسيد /ايهاب احمد أبو زيد  أحمد  مجتمعا مع اي من السيد/ عمرو مصطفي  علي الخولي  , او السيدة/ 

نهي  ابراهيم ابراهيم  محمود مصطفي الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  حسابات وغلقها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال والفترض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم  حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكهاتها العقارية  و 

وللسيد /ايهاب احمد أبو زيد  أحمد  مجتمعا مع اي من السيد/ عمرو مصطفي  علي الخولي  , او السيدة/ نهي  

ابراهيم ابراهيم  محمود مصطفي الحق في تعيين وعزل    مستخدمي ووكلء الشركة وتحيد مرتباتهم واجورهم  

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و وللسيد /ايهاب احمد أبو زيد  أحمد   مجتمعا مع اي من السيد/ عمرو مصطفي  

علي الخولي  , او السيدة/ نهي  ابراهيم ابراهيم  محمود مصطفي حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد وكافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد اوبالجل ولهم حق توكيل  الغير في كل ابو بعض ماذكر

4128 - نهى ابراهيم ابراهيم محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    178149   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61688 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  

4132 -  محمد احسان محمد فاروق محمد احسان  مدير   المقيد برقم قيد    178405   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2021 برقم ايداع   62745 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ماحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  للسيد / محمد احسان محمد فاروق 

محمد احسان منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصاف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .   والسيد / وليد سمير عبد الهادى عبد العال  مديرا  للنتاج بالشركة فقط .

4133 - وليد سمير عبد الهادي عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    178405   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2021 برقم ايداع   62745 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  

Page 1402 of 1587 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

4134 - عبدالرحمن بدر باسم نصحى

عبد السلم حمدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178454   وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2021 برقم 

ايداع   62794 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  الموافقة على اضافة صلحيات للسيد عبدالرحمن بدر 

باسم نصحي عبدالسلم بصفته رئيس مجلس الدارة وذلك كالتي: عبد الرحمن بدر باسم نصحي عبد السلم 

10/12/1992 – مصر – رقم قومي: 29212100103075 – رئيس مجلس الدارة/ تحديد صلحيات السيد/ 

رئيس مجلس الدارة – عبد الرحمن بدر باسم نصحي, بالتي: 1- يمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة امام 

القضاء, كما يحق له منفردا التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم 2- للسيد رئيس مجلس الدارة حق تعين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 3- للسيد رئيس مجلس الدارة حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات و الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة وضمن اغراضها وذلك بالنقد او الجل, والتوقيع على العقود والرهن بعد الحصول على موافقه 

مجلس الدارة 5- للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وحق 

التوقيع بالسحب والفراج عن رأسمال الشركة والتوقيع على على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها 6- يمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء كما يحق له منفردا 

التصالح و التنازل عن الحكام القضائية بكافة انواعها وله حق الصلح و القرار و البراء و النكار و للسيد 

رئيس مجلس الدارة الحق في توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و له حق توكيل المحامين 7- للسيد 

رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل و تخارج وتحويل وبدء نشاط شركات الموال و 

الفراد و الستثمار امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وفتج الحسابات لدى البنوك 

منفردا باسم الشركة و ايداع المبالغ اللزمة لتأسيس الشركة و استخراج شهادات بايداع المبالغ المذكورة 8- للسيد 

رئيس مجلس الدارة الحق في تسجيل العلمات التجارية والتعامل والتمثيل امام وزارة التموين والتجارة الداخلية 

والتمثيل امام جهاز تنمية التجارة الداخلية 9 - للسيد رئيس مجلس الدارة الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر.
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4135 - يوليا فلديميروفنا اكينفيفا  مدير   المقيد برقم قيد    178555   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-26 

برقم ايداع   63247 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  الفرع - اعتبارا  من تاريخ توقيع مذكرة القرار 

هذه قررت الشركة المساهمة ) معهد البحوث والتطوير لتكنولوجيا البناء - أتوم ستروي ( )الشركة المساهمة 

نيكيمت – أتوم ستروي( التأكيد على صلحيات مدير الفرع الحالي ومنح السادة مديرين الفرع الصلحيات التالية : 

تمثيل مصالح الفرع في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الرسمية الموجودة في جمهورية مصر 

العربية بما في ذلك الغرفة التجارية والصناعة والبلديات ومصلحة الضرائب والبنوك والشهر العقاري والمحاكم 

والهيئات الحكومية التنفيذية وسلطات الترخيص والجمارك وغير ذلك من صناديق الدولة الخارجة عن الميزانية 

من أجل ضمان أنشطة الفرع تقديم المستندات لتسجيل الفرع ودفع الرسوم والمدفوعات الخرى وإعداد وتوقيع 

واستلم جميع المستندات والتعديلت اللزمة عليها فيما يتعلق بالتسجيل وتشغيل الفرع والتعامل مع مصلحة 

الضرائب بما في ذلك للحصول على بطاقة ضريبة للفرع وكذلك التوقيع على أي مستندات من أجل تنفيذ أنشطة 

الفرع - التعامل مع البنوك بما في ذلك فتح واغلق الحسابات مع أي بنك في جمهورية مصر العربية وإيداع 

الموال وتحويل الموال - توقيع عقود تقديم الخدمات المحاسبية وإيجار المباني السكنية والدارية وغيرها من 

المباني والمرافق لضمان أنشطة الفرع؛ وتوقيع اتفاقيات اليجار التمويلي واتفاقيات الئتمان والقتراض؛ توقيع 

خطابات الضمان الصادرة باسم الفرع والتوقيع على عقود بيع وشراء أصول الفرع؛   تنفيذ جميع الجراءات 

اللزمة لدارة موظفي الفرع؛ توقيع على جميع وثائق الموظفين )عقود العمل, أوامر في شئون الموظفين, أوامر 

النشاط الرئيسي خاصة في شئون الموظفين: الحوافز والعقوبات, أوامر العارة, أوامر التأمين الطبي الطوعي, 

أوامر تعديل جدول التوظيف(؛ رسائل التفاعل في مجال تطوير الموظفين, رسائل حول تنظيم عمل رياض 

الطفال والمدارس )التفاعل مع السلطات التربوية(؛ تمثيل المصالح في الهيئات الحكومية, بما في ذلك مصلحة 

الضرائب والمحاكم والتنفيذية وغيرها من هيئات الدولة في جمهورية مصر العربية؛ توقيع التفاقيات نيابة عن 

الفرع من أجل تحقيق أهداف إنشاء الفرع وضمان نشاطه ولهما الحق في سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقديم الطلبات 

والمستندات اللزمة إلى كافة الهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة ووزارة العدل ومكاتب وإدارات السجل التجاري والشهر العقاري؛  والتعامل مع الشهر العقاري 

في إثبات تاريخ عقود اليجار؛ التعامل مع مصلحة الضرائب ووزارة القوى العاملة ومكاتب العمل وتراخيص 

العمل ومكاتب وإدارات التأمينات الجتماعية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارة تجديد القامات؛  

تمثيل مصالح الفرع في الهيئة العامة  للرقابة على الصادرات والواردات والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 

ومصلحة الجمارك؛  تمثيل الفرع بصفة عامة أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن الضريبي ولجان 

التصالح  الضريبي؛ تقديم المذكرات واستلم ومناقشة نسخ التقارير والتقييمات, وكذلك قبول أو رفض ما ينبغي 

عليهم قبوله أو رفضه وفق ا لرؤيتهم.كل الصلحيات المذكورة أعله يمكن أن يمارسها أندريه بروسكورين , و 

ستانيسلف شوروف ) مجتمعين او منفردين( لمديرين الفرع الحق في توكيل أو تفويض كل أو جزء من 

صلحياته المذكورة أعله إلى أطراف ثالثة

4136 - أندريه برو سكورين  Andrei Proskurin  مدير   المقيد برقم قيد    178555   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   63247 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  فرع

4137 - ستا نيسلف شوروف  Stanislav Shchurov  مدير   المقيد برقم قيد    178555   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2021 برقم ايداع   63247 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  فرع

4138 - حازم محمد طاهر رزق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    178630   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2021 برقم ايداع   63479 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  للسيد / طاهر طلعت 

عبدالوهاب طاهر رزق  له كافة الصلحيات والتعامل مع كافة البنوك في اليداع والسحب والتوقيع مجتمعا مع 

احد اعضاء مجلس الدارة علي شيكات الشركة بشرط ان تكون العمال باسم الشركة ولصالحها ونفعها
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4139 - محمد محسن محمد مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    178603   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-28 

برقم ايداع   63403 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدوده -

يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه 

و للمديرين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم. وللمديرين مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها 

وللمديرين مجتمعين    الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد     مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4140 - مازن محمد ماجد محمد المنشاوى  مدير   المقيد برقم قيد    178603   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   63403 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

4141 - حسن سالم ابو الحسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178618   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   63418 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

4142 - محمد  عادل محمد  حسن حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    178723   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2021 برقم ايداع   63963 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  

4143 - هشام مخيمر كامل درويش  مدير   المقيد برقم قيد    178723   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-29 

برقم ايداع   63963 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  

4144 - محمد عبد البديع حسين علي  مدير   المقيد برقم قيد    178723   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2021 برقم ايداع   63963 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  

4145 - محمد ايمن ابراهيم شرف  مدير   المقيد برقم قيد    178723   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-29 

برقم ايداع   63963 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  يتولى ادارة الشركة  1-السيد /محمد ايمن 

ابراهيم شرف ابراهيم سليمان شرف –الصفه :مدير –الجنسيه : مصر  2-السيد /محمد عبد البديع حسين على –

الصفه :مدير –الجنسيه :مصر 3-السيد /محمد عادل محمد حسن حجازى –الصفه :مدير –الجنسيه : مصر 4-

السيد /هشام مخيمر كامل درويش –الصفه :مدير –الجنسيه :مصر ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة   

ويمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه العامه . 

وللسيد / محمد ايمن ابراهيم شرف وللسيد / محمد عبد البديع حسين على مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق فبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  تعيين السيد هشام مخيمر كامل 

درويش )مدير تنفيذى للشركه (

4146 - احمد كامل الصباغ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178842   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2021 برقم ايداع   64341 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة الحالى بذات التشكيل وبذات الصلحيات
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4147 - محمد السيد مصطفى اسماعيل النحال  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير 

محددة.- يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتها التنفيذية للجمعية 

العامة.  وللسيد / محمد السيد مصطفى اسماعيل النحال, والسيد / كريم محمد السيد مصطفى اسماعيل النحال )

مجتمعين أو منفردين( حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج 

عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت والوحدات السكنية والدارية والتجارية بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  وللسيدة / فاتن محمد حمدى عطيه عوض ا 

النحال حق إدارة العلقات العامة بالشركة فقط..

4148 - فاتن محمد حمدى عطيه عوض ل النحال  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  

4149 - كريم  محمد  السيد  مصطفي  اسماعيل النحال  مدير   المقيد برقم قيد    178887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  

4150 - ماجد محمود مصطفى السعداوى  مدير   المقيد برقم قيد    178898   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة .

4151 - محمد جوده احمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53557   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2011 برقم ايداع   15601 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

ليصبح : يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم السيد/ محمد جودة 

احمد على  ,والسيد /محمود احمد جودة احمد على والسيدة / ايه احمد جودة احمد على  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 ولهما الحق في  تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن أغراضها -  ولهم مجتمعين فقط 

حق التوقيع علي عقود  القتراض والرهن وعقود بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والممنقولت 

والسيارات للنفس او للغير مجتمعين فقط وكل ذلك باسم الشركة وليصالحها مجتمعين فقط ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر )فيما عدا الشركاء الموصيين(. وقد تم تعيين السيد / محمد جوده احمد علي 

/ مدير مسئول من الناحية السياحية

4152 - محمد مصطفي عبدالموجود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179126   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

4153 - ايمن محمد عواد احمد ابوزيد  مدير   المقيد برقم قيد    179126   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  مسئول للشركة

4154 - اشرف جميل فايز حكيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179147   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

4155 - يوى جياتشون YUE JIACHUN  مدير   المقيد برقم قيد    179165   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   945 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  استقالة
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4156 - جين جيان JIN JIAN  مدير   المقيد برقم قيد    179165   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-05 

برقم ايداع   945 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  استقالة

4157 - تو لينج TU LING  مدير   المقيد برقم قيد    179165   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم 

ايداع   945 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق  في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4158 - وانج تشن ون QINWEN WANG  مدير   المقيد برقم قيد    179165   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   945 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

4159 - عماد اسامه عبد المولى السعيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    179173   

وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل للشركة 

الدوليه للصناعات الغذائيه

4160 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة دار 

المعمار جروب - تعديل صلحيات التوقيع لتصبح كالتالى - مجتمعا مع ايا من السادة السيد / عمرو محمد كامل 

احمد نائب مجلس الدارة ممثل لشركة بورسعيد لصناعة المعادن موج و السيد / عماد اسامه عبد المولى السعيد 

نائب رئيس مجلس الدارة المنتدب ممثل عن الشركة الدولية للصناعات الغذائية - الحق فى التوقيع على عقود 

الرهن التجارى والتسهيلت الئتمانية والقروض وكذلك التوقيع على عقود القروض والرهن التجارى امام الشهر 

العقارى المختص ولهم فى ذلك كافة السلطات والصلحيات

4161 -  علي جورجي ALI GORJI  مدير   المقيد برقم قيد    179197   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1117 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  استقاله

4162 - عمرو عبد الحميد محمد الهانسي  مدير   المقيد برقم قيد    179197   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1117 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يكون للمدير كافة السلطات المقرره لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس 

الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية - ويمثل المدير السيد / عمرو عبدالحميد محمد 

الهانسى الشركة أمام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها  ,و للمدير منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن رأس المال  

الشركة المودع بالبنك وحق استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ولصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والعقارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

4163 -  نوال احمد كامل محمد عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    179227   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  استقالة
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4164 - حمدى عبدالعظيم عبدالقادر

عبدالواحد  مدير   المقيد برقم قيد    179227   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2022 برقم ايداع   1227 تم 

التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  على ان يكون التوقيع امام 

البنوك عن الشركة وكافة التعاملت من حق أي اثنين مجتمعين من الربعة السابق اسمائهم.  وللمديرين مجتمعين 

او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب و إيداع وفتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و 

الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع 

علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و لها الحق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركه و تحديد مرتبتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحصيل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات و 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد و بالجل و لهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات .  على ان يكون 

التوقيع امام البنوك عن الشركة وكافة التعاملت من حق أي مدير من الثنين السابق اسمائهما .  كما يكون 

للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في توكيل او تفويض الغير نيابة عن الشركة فيما يتعلق باعتماد الجمعيات 

العادية وغير العادية, وكذا متابعة وانهاء وتوثيق وتمثيل الشركة في كافة العمال والتوقيع نيابة عنها امام كافة 

الجهات التالية:  وزارة التجارة والصناعة, وزارة التضامن الجتماعي, وزارة الصحة و الدارات التابعة لها 

والدارة العامة لشئون الصيدلة, وزارة المالية, وزارة الستثمار, وزارة العدل ووزارة الخارجية والجهات التابعة 

لها, الهيئة العامة لسوق المال, البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية, الهيئة العامة للستثمار و المناطق 

الحرة, الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات, مكاتب و ادارات السجل التجاري والشهر العقاري, سجل 

الموردين و الوكلء التجاريين, الغرفة التجارية, مصلحة الضرائب المصرية بكافة انواعها, لجان الطعن و 

التصالح و الخبراء, الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية, وكذا التوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة و الخاصة 

بالتصنيع للشركة والوكالة للشركة ومن الشركة والتوزيع و تفويض الغير في الدخول بالنيابة عن الشركة في 

المناقصات والمزايدات والممارسات سواء في القطاع الحكومي و القطاع الخاص والجهات ذات الطابع الخاص 

المحلية والعالمية والموردين والعمالة داخل و خارج جمهورية مصر العربية. وللمديرين الحق في توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

4165 - حسام على احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    179227   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-09 

برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  

4166 - هانى زاهر ايليا تاوضروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179313   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   1513 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  

4167 - طارق حسن نور الدين علي عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179441   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-2022 برقم ايداع   2019 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  ممثل عن البنك 

المركزى المصرى -- للسيد الستاذ / رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة لدى الغير وله كافة الصلحيات المالية 

والتنفيذية والتوقيع على كافة معاملت الشركة وتعهداتها وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك
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4168 - تامر أحمد شوقي محمد مسلم  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    179441   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   2019 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  الموافقة على تفويض السيد 

الستاذ / رئيس مجلس الدارة للسيد الستاذ/ الرئيس التنفيذي في القيام بالعمال التية : 1- تمثيل الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 2- التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بكافة إداراتهم وفروعهم, وتقديم واستلم الطلبات والمستندات والطلع على 

ملف الشركة واستخراج صور طبق الصل منه 3- التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام شركة مصر للمقاصة 

والتسوية والحفظ المركزي بكافة إداراتها وفروعها وتقديم واستلم جميع الطلبات والمستندات ومن بينها المستندات 

والجراءات اللزمة لقيد أسهم الشركة لديها, وأمام البورصة المصرية 4- التعامل والتوقيع باسم الشركة أمام 

الوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات الحكومية على اختلف أنواعها لتقديم واستلم كافة الطلبات 

والمستندات, ونذكر منها على سبيل المثال مكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية 

بكافة أنواعها, ومكاتب التوثيق والشهر العقاري ومأمورياته, ومصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وفروعها, والسجل 

التجاري والغرف التجارية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للمنطقة القتصادية بقناة السويس والتحاد 

المصري للتشييد والبناء, وكذلك تمثيل الشركة أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة 5- تمثيل الشركة أمام كافة 

الحياء والمحافظات وشركات الكهرباء والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والدفاع المدني وجهاز 

شئون البيئة والشركة المصرية للتصالت وكافة شركات التصالت والنترنت وشركات الغاز بجميع مأموريتهم 

وفروعهم وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات أمام جميع الكيانات سالفة الذكر والتوقيع باسم الشركة ونيابة  

عنها 6- التعامل والتوقيع باسم الشركة لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص المباني وشراء السيارات 

والدراجات النارية وإصدار تراخيصها وتجديدها وتعديلها وإلغائها والموافقات المطلوبة 7- تجديد بوالص التأمين 

بكافة أنواعها وتعديلها وإلغائها, والتوقيع على العقود اللزمة في هذا الشأن 8- تمثيل الشركة أمام إدارة العلمات 

التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية أمام مكتب التسجيل التجاري في وزارة التموين والتجارة الداخلية 

والتوقيع على كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها وكافة المور الخرى 

المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها, وفي المعارضة في 

التسجيلت التي يري فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات وفي إدخال أية 

تعديلت قد يراها على علمة الشركة التجارية, وتقديم الطلبات الخاصة بالنماذج الصناعية وبراءات الختراع 

الخاصة بالشركة أمام الجهات المختصة واتخاذ كافة الجراءات الخاصة بتسجيلها وتجديدها أو تعديلها والتوقيع 

على أية أوراق , طلبات , مستندات أو اعتراضات قد يرى تقديمها إلى الجهات المختصة وفي كل ما يلزم لتمام 

تسجيل النماذج التجارية وبراءات الختراع أو تجديدها أو حمايتها   9- التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن 

أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة 10- للسيد الستاذ/ الرئيس التنفيذي الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه -- ثالثا  : الموافقة 

على تفويض السيد الستاذ/ رئيس مجلس الدارة للسيد الستاذ/ الرئيس التنفيذي في القيام بالعمال التية : 1- 

إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع عقود الشراء وعقود اليجار والنتفاع بما ل تجاوز قيمتها 

1000000جم ]مليون جنيه[ في العام المالي الواحد للشركة, وما يجاوز ذلك يجب عرضه والحصول على موافقة 

السيد الستاذ/رئيس مجلس الدارة 2- التصرف في منقولت الشركة بما ل تجاوز قيمتها 1000000جم ]مليون 

جنيه[ في العام المالي الواحد للشركة, وما يجاوز ذلك يجب عرضه والحصول على موافقة السيد الستاذ/ رئيس 

مجلس الدارة, بما في ذلك السيارات والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لتسجيلها أمام كافة الجهات والهيئات 

الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور 3- التعاقد مع مقدمي الخدمات الستشارية بمختلف أنواعها وإبرام 

التفاقات والتعاقد نيابة  عن الشركة على عقود العمل والستشارات لمن يتم إلحاقهم للعمل بالشركة وتحديد رواتبهم 

وحوافزهم, وتعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة -- رابعا : الموافقة على تفويض السيد الستاذ/ 

رئيس مجلس الدارة للسيد الستاذ/ الرئيس التنفيذي والسيد الستاذ/ عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – عضو 

مجلس الدارة من ذوي الخبرة مجتمعين في فتح وغلق الحسابات البنكية داخل جمهورية مصر العربية بحد أقصى 

5000000جم ]خمسة مليون جنيه[, وما زاد عن ذلك يجب عرضه والحصول على موافقة السيد الستاذ/ رئيس 

مجلس الدارة, والفراج عن رأس المال المودع لدى البنوك وتحويله لحساب الشركة, والتوقيع على كافة 

المعاملت البنكية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر السحب واليداع من حسابات الشركة وإصدار الشيكات 

وكافة الوراق التجارية, والتحويلت البنكية, وإصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية, وربط وكسر 
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الودائع, واستبدال العملت الجنبية, وإبرام عقود الصرف الجنبي, والتقرير بصحة أرصدة حسابات الشركة, 

والتوقيع على جميع العقود والمحررات والنماذج المختلفة المتعلقة بالقروض والضمانات البنكية والتسهيلت 

الئتمانية, وغيرها من المستندات الخرى نيابة  عن الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في سبيل ذلك, ولهم 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم

4169 - علء محمد هاشم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    179544   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   2343 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للسيد / علء محمد هاشم محمد منفردا وله حق التعامل والتويقع بأسم الشركة 

ولمصلحتها وضمن اغراضها امام الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار ووزارة السياحة وغرفة السياحة 

والهيئة القومية للتامين الجتماعى و امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والقرض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف  وفى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها والشتراك فى تاسيس   شركات 

اخرى وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء  الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

لممتلكات الشركة كل ذلك على ان يتم باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق توكيل وتفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصييين حال دخولهم الشركة   وتعيين السيد / علء محمد هاشم 

محمد مدير مسئول من الناحية السياحية للشركة   تعيين السيدة/ عل محمد هاشم محمد عزب مديرة مسئولة من 

الناحية الفنية السياحية لفرع الشركة الكائن فى قصر النيل - معروف – محافظة القاهرة   وتعيين السيد/ عمرو 

محمد هاشم محمد عزب مدير مسئول للفرع من الناحية الفنية السياحية لفرع الشركة الكائن فى مدينة نصر- 

محافظة القاهرة .

4170 - عل محمد هاشم محمد عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179544   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   2343 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  

4171 - راويه لطفي منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-1999 برقم ايداع   6691 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  تجديد تعيين المجلس كما هو وفقا 

لتشكيله الحالى واختصاصاته الواردة بالسجل التجارى لمدة جديدة.

4172 - طارق شريف سيد عفت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159911   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة كاتليست  

بارتنرز هولدنج

4173 - هشام عبدالعظيم عبدالرحمن اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    159911   

وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  

4174 - مصطفى ابراهيم فتوح السيد  مدير   المقيد برقم قيد    179579   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2419 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  استقاله

4175 - احمد محمود بدرى محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    179579   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2419 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  وللمدير منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركه ضمن أغراضهاامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  

وغلق الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق 

الفراج  عن راس  المال   وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكدلك حق التوقيع على عقود 

الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات  والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها وله حق 

تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الدنيه والتجاريه  وابرام كافة العقود والمشارطات والنفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر
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4176 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  تجديد مدة المجلس 

بنفس التشكيل السابق

4177 - عبدالحق محمد زهيركيتوع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179942   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3583 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  الموافقه علي تفويض كل من 

السيد / عبدالحق محمد زهير كيتوع  رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد صبحي مصطفي دشق نائب رئيس 

مجلس الداره  )مجتمعين او منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع امام الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق فى 

تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما حق 

توكيل الغير في كل وبعض ما ذكر

4178 - أحمد أحمد سعد علي الشافعي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74846   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2014 برقم ايداع   15808 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة

4179 - شريف امين اسكندر نخله  مدير   المقيد برقم قيد    119268   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-27 

برقم ايداع   14647 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد المدير / شريف امين إسكندر نخله منفردا  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

4180 - احمد فتحي سيد محمد  عامر  مدير   المقيد برقم قيد    180390   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   5090 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمده غير 

محدده - يمثل  المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه العامه   و للمدير  

منفردا  الحق في التعامل  باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع 

العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

ايداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار 

شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركه  و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع 

و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4181 -  نجلء عمر احمد محمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    180390   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   5090 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  استقاله

4182 - احمد محمد السيد عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    180428   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-30 

برقم ايداع   5308 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2022  بــ :  
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4183 - محمد السيد عبدا عبدالمجيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    180428   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2022 برقم ايداع   5308 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2022  بــ :  استقاله

4184 - عمرو محمود دياب راضي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180431   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   5386 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء والغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولرئيس مجلس الدارة كافة السلطات 

والصلحيات في التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والفراد والتصالح 

والنكار والبراء والتنازل وله حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلها بكافة أنواعها 

والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة اداراتها ولجان فض منازعات الستثمار وهيئة الرقابة 

المالية بكافة ادارتها والسجل التجارى بكافة ادارته ومكاتبه والشهر العقارى والتوثيق بكافة مكاتبه والبورصة 

المصرية بكافة ادارتها ومكاتبها وشركة مصر المقاصة بكافة ادارتها ومكاتبها وشركات تداول الوراق المالية 

والسمسرة والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجميع الدارات التابعة له وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وأجهزتها وادارتها وشركات المرافق من مياه وغاز وكهرباء وكذا وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات 

والشركة المصرية للتصالت بكافة مكاتبهم ومصلحة الضرائب والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ) صندوق 

العاملين بقطاع العمال العام والخاص ( ومكاتبها المختصة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسجل 

المستوردين والمصدرين والوكلء التجاريين والمطابع الميرية ووزارة الصناعة بكافة ادارتها ومكاتبها وهيئة 

التنمية السياحية ووزارة السياحة وكافة الدارات التابعة لهما وهيئة التنمية الصناعية وكافة الدرات التابعة لها 

والتعامل مع الغرف التجارية والجمارك وادارات المرور ونيابات المرور واستصدار التراخيص واستلم اللوحات 

المعدنية وسداد المخالفات والرسوم واستلم القسائم واليصالت الدالة على ذلك ولرئيس مجلس الدارة الحق في 

توكيل الغير أو الندب في كل أو بعض ما ذكر , ولرئيس مجلس الدارة مع السيد / احمد رضا السيد عبد الصادق 

عضو مجلس الدارة مجتمعين فقط إعتماد الميزانيات العامة الخاصة بالشركة والتعامل مع كافة البنوك المصرية 

والجنبية سواء داخل أو خارج مصر من سحب وإيداع وحق القتراض دون حد أقصي وفتح الحسابات البنكية 

والعتمادات والقيام بكافة العمال الئتمانية مع كافة البنوك والمصارف الحكومية وغير الحكومية دون قيد أو 

شرط وكذلك الحق في إجراء كافة العمليات التجارية وغير التجارية ولهما الحق في إتمام عمليات البيع والشراء 

والرهن وشطب الرهن والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكـمبيالت والسـندات الذنية وغيرها من 

التـصرفات المـالية والتـجارية وعمل كافة التسهيلت المـصرفية والتجارية ولهما التوقيع عن الشركة بخصوص 

حق كفالة الغير والتوقيع علي كافة العقود والمشارطات الخاصة بذلك كذلك التوقيع علي كافة عقود البيع والشراء 

البتدائية منها والنهائية للمنقولت والعقارات والمركبات والمعدات واي شيئ بكافة أنواعها وخلفه أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والمرور والتراخيص والشهر العقاري والتوثيق والمحاكم بكافة أنواعها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مدير أو مديريين للشركة ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4185 - احمد رضا السيد عبد الصادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180431   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   5386 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  

4186 - رباب مصطفى عبدالرحمن سرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180431   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   5386 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  
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4187 - حمزة محمد ماجد تكريتى  مدير   المقيد برقم قيد    180483   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-31 

برقم ايداع   5539 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد لوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . والمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك الحق في التوقيع علي عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقل أو 

بالجل . وللمديرين مجتعمين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف ومن سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك  والمصارف وكل ذلك  باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم مجتمعين أو منفردين 

الحق في توقيع عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضية والسيارات 

والمنقولت  باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض في كل أو بعض ما ذكر .

4188 - احمد علء احمد عبدالحميد الليثى  مدير   المقيد برقم قيد    180577   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2022 برقم ايداع   5770 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2022  بــ :  

4189 - جوى اشرف كمال شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    180577   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-01 

برقم ايداع   5770 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة . 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات  وكافة صور التعامل والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن رأس المال 

المودع بالبنك وحق استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وتقديم الضمانات 

والتسهيلت الئتمانية من البنوك وتاسيس وتعديل الشركات وايضا تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها  والضرائب والسجل التجارى والغرف التجارية والتامينات الجتماعية والشهر 

العقارى ووزارة الزراعة ووزارة السكان واجهزتها وذلك كله باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والعقارولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها  ولهما  

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر

4190 - هنا علء احمد عبدالحميد الليثى  مدير   المقيد برقم قيد    180577   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2022 برقم ايداع   5770 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2022  بــ :  
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4191 - ياسر محمد نشات عبد الفتاح جمالى  مدير عام   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2019 برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  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-  للسيد/ 

ياسر محمد نشأت عبد الفتاح جمالي - بطاقة رقم قومي 26403260102651 )مدير عام( له منفردا  الحق  في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل مع الموردين والموزعين وتوقيع 

العقود الخاصة بهم و شراء وبيع المعدات واللت  وكذا التوقيع على التفاقيات الخارجية وتعيين وعزل وكلء 

الشركة, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها. وله الحق منفردا  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية 

وإبرام والتوقيع على كافة العقود وعقود الكفالة واتخاذ كافة الجراءات الخاصة بالئتمانيات البنكية والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله الحق مجتمعا  مع) المسؤول الخارجي عن الشؤون 

المالية( للشركة السيد/ مكرم مرقس فرج ميخائيل في التوقيع على عقود القتراض والرهن للنفس والغير وكذا 

توكيل البنك الهلي المصري )او البنوك( او الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقاري 

والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وصرف والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

والئتمانات البنكية فيما يجاوز المليون جنيها  مصريا  وكذلك الحق في الشراف على التدفقات المالية والدوات 

المالية المستخدمة وتقديم النصائح المالية وتقييم الخطط المالية الحالية وتقييم الخطط والهداف المستقبلية 

والتفاوض مع مقدمي الخدمات المالية مثل البنوك ومتابعة وتحليل المور المالية والقتصادية التي تحدث في سوق 

العمل مثل التضخم وتحليل البيانات المالية ومراجعة التقارير المالية والتحقق من حسابات الشركة ومراقبة 

الستثمارات وإدارة النقد والديون ووضع الستراتيجيات والشراف على هيكل رأس المال والطلع على 

التأثيرات المالية عند استثمار أموال الشركة مثل المخاطر والسيولة. وايداع المبالغ المستحقة من جميع خزائن 

الدولة والجهات الحكومية وهيئة توفير البريد وكافة هيئات القطاع العام وقطاع العمال وله حق توكيل النفس أو 

المديرين أو الغير في كل أو بعض ما ذكر. كما له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء-  للسيد/ نور الدين ياسر 

محمد نشأت جمالي - بطاقة رقم قومي: 29511250105898 )مدير التسويق( له الحق منفردا  او مجتمعا مع 

السيد/ امير ياسر محمد نشأت جمالي - بطاقة رقم قومي: 29610210100352 )مدير التشغيل( في التوقيع على 

عقود النقل والتوقيع على عقود ايجار وشراء المخازن واستلم الخامات من حيث الجودة اللزمة ومراقبة الجودة 

والعملية النتاجية للمنتجات والتعاقد على الوصفات الفنية وشراء وبيع المعدات واللت وتعيين مندوبين البيع 

وعزلهم وتوقيع أوامر البيع وعروض البيع وتعيين الموظفين وعمال النتاج وعزلهم والتعاقد على التعبئة 

والتغليف وحق التصرف امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية واستخراج 

رخص التشغيل والتصرف امام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء والشركة القابضة لمياه 

الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز الطبيعي والشركة المصرية للتصالت والتصرف امام الجهات 

الحكومية وحق تمثيل الشركة امام الحياء والهيئة القومية لسلمة الغذاء والغرف التجارية وحق التصرف امام 

وزارة الداخلية ووحدات تراخيص المرور ومصلحة الضرائب المصرية.  وله التوقيع على اذونات صرف 

البضائع من الشركة والمخازن إلى لعملء والتعامل مع العملء والموردين والموزعين وتوقيع العقود الخاصة بهم 

وتعيين وعزل وكلء الشركة والتوقيع على التفاقيات الخارجية والتعامل مع البنوك وصرف الشيكات.   للسيد/ 

امير ياسر محمد نشأت جمالي - بطاقة رقم قومي: 29610210100352 )مدير التشغيل( له الحق منفردا  او 

مجتمعا مع السيد/ نور الدين ياسر محمد نشأت جمالي - بطاقة رقم قومي: 29511250105898 )مدير 

التسويق( في التوقيع على عقود النقل والتوقيع على عقود ايجار وشراء المخازن واستلم الخامات من حيث الجودة 

اللزمة ومراقبة الجودة والعملية النتاجية للمنتجات والتعاقد على الوصفات الفنية وشراء وبيع المعدات واللت 

وتعيين مندوبين البيع وعزلهم وتوقيع أوامر البيع وعروض البيع وتعيين الموظفين وعمال النتاج وعزلهم والتعاقد 

على التعبئة والتغليف وحق التصرف امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية واستخراج رخص التشغيل والتصرف امام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء 

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز الطبيعي والشركة المصرية للتصالت 
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والتصرف امام الجهات الحكومية وحق تمثيل الشركة امام الحياء والهيئة القومية لسلمة الغذاء والغرف التجارية 

وحق التصرف امام وزارة الداخلية ووحدات تراخيص المرور ومصلحة الضرائب المصرية.  وله التوقيع على 

اذونات صرف البضائع من الشركة والمخازن إلى لعملء والتعامل مع العملء والموردين والموزعين وتوقيع 

العقود الخاصة بهم وتعيين وعزل وكلء الشركة والتوقيع على التفاقيات الخارجية والتعامل مع البنوك وصرف 

الشيكات.   للسيد/ محمد سالم على كامل على – بطاقة رقم قومي: 29112010109495 )مدير الشؤن الفنية 

والدارية( له الحق منفردا  في تمثيل الشركة امام القضاء والتعامل مع العملء والموزعين والموردين وتوقيع 

العقود الخاصة بهم والتوقيع على اذونات صرف البضائع من الشركة والمخازن للعملء واستلم الخامات من حيث 

الجودة اللزمة وتوقيع أوامر البيع وعروض البيع والتعاقد على التعبئة والتغليف. وتعيين الموظفين والنظافة 

وعمال النتاج وعزلهم. وحق التصرف امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية واستخراج رخص التشغيل والتصرف امام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء 

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز الطبيعي والشركة المصرية للتصالت 

والتصرف امام الجهات الحكومية وحق تمثيل الشركة امام الحياء والهيئة القومية لسلمة الغذاء والغرف التجارية 

وحق التصرف امام وزارة الداخلية ووحدات تراخيص المرور ومصلحة الضرائب المصرية.   للسيد/ رامي محمد 

يس عبد ا - بطاقة رقم قومي: 29005240102936 )مدير المبيعات( له الحق منفردا  في التعامل مع العملء 

والموردين والموزعين وتوقيع العقود الخاصة بهم وتوقيع أوامر البيع وعروض البيع واذونات صرف البضائع من 

الشركة والمخازن للعملء.   للسيد/مكرم مرقس فرج ميخائيل بطاقة رقم قومي 25707020101556 )مسؤول 

خارجي عن الشؤون المالية( له الحق مجتمعا  مع السيد/ ياسر محمد نشأت عبد الفتاح جمالي في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك أو للبنك الهلي 

المصري أو للغير وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والئتمانيات 

البنكية وذلك كله فيما يجاوز المليون جنيها  مصريا . وكذلك الحق في الشراف على التدفقات المالية والدوات 

المالية المستخدمة وتقديم النصائح المالية وتقييم الخطط المالية الحالية وتقييم الخطط والهداف المستقبلية 

والتفاوض مع مقدمي الخدمات المالية مثل البنوك ومتابعة وتحليل المور المالية والقتصادية التي تحدث في سوق 

العمل مثل التضخم وتحليل البيانات المالية ومراجعة التقارير المالية والتحقق من حسابات الشركة ومراقبة 

الستثمارات وإدارة النقد والديون ووضع الستراتيجيات والشراف على هيكل رأس المال والطلع على 

التأثيرات المالية عند استثمار أموال الشركة مثل المخاطر والسيولة. وايداع المبالغ المستحقة من جميع خزائن 

الدولة والجهات الحكومية وهيئة توفير البريد وكافة هيئات القطاع العام وقطاع العمال ويكون للمراقب المالي حق 

حضور اجتماعات الشركة الدارية الدورية المبرمة كل ثلث أشهر كما له الحق منفردا  في التوقيع على اذون 

صرف الميزانية الشهرية للشركة التي تتجاوز الثنين مليون جنيه مصري شهريا  لصنف واحد والتوقيع على 

طلبات تحويل العملت الجنبية الصادرة من الشركة وطلبات فتح العتمادات المستندية فيما يجاوز المليون جنيها  

مصريا  شهريا .   وللجميع حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4192 - محمد سالم على كامل على  مدير   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-08 

برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  الشئون الفنية و الدارية

4193 - نور الدين ياسر محمد نشات جمالى  مدير   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2019 برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  التسويق

4194 - امير ياسر محمد نشات جمالى  مدير   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2019 برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  التشغيل

4195 - رامى محمد يس عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-08 

برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  المبيعات

4196 - مكرم مرقس فرج ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    137149   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-08 

برقم ايداع   28194 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  مسئول خارجى عن الشئون المالية

4197 - وليد حسن مجدي عبدالرحمن الشماع  مدير   المقيد برقم قيد    171946   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41416 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  استقالة

4198 - محمد احمد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    171946   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   41416 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  
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4199 - ابراهيم احمد محمد حسن جبر  مدير   المقيد برقم قيد    171946   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41416 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  

4200 - رائد محمد احمد الحساسنه  مدير   المقيد برقم قيد    171946   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   41416 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  

 - 4201

اشرف محمود عيسى الصياد  مدير   المقيد برقم قيد    171946   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   41416 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

4202 - احمد عبداللطيف نورالدين احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180913   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   7364 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  يمثل الشركة رئيس مجلس 

الدارة امام القضاء و له الحق في التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وكذلك حق الفراج 

عن رأس المال وحق التوقيع عن الشركة علي عقود القروض والتسهيلت النتمانية مع البنوك وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان مع البنوك وطلب فتح العتمادات المستندية وطلب التسهيلت الئتمانية بكافة اشكالها من البنوك وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وهيئه المجتمعات العمرانية والشهر العقارى في التوقيع علي العقود وفي تمثيل 

الشركة والتعامل مع ادارات السجل التجارى والتوقيع نيابه عنها امام مصلحه العقارى والتوثيق علي جميع عقود 

الشراء والبيع للمنقولت والسيارات والعقارات والتوقيع علي عقود اليجار و اليجار التمويلي والتوقيع علي عقود 

التخصيص والعقود البتدائية والنهائية وتوثيقها والتوكيل للغير والتوكيل للمحامين ولة الحق في تعيين وعزل 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او الجل وان يعينوا عدة مديرين او وكلء مفوضين وتوكيل الغير في كل او بعض ماذكر وكل ما 

يتعلق من امور في ادارة الشركة

4203 - اسامة  خليل بسيونى الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181077   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8263 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  

4204 - شروق نصر الدين عبده على عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115800   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

4205 - محمد نصر الدين عبده على عزام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115800   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

4206 - امال محمد محمد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115800   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  استقاله

4207 - نسمة نصر الدين عبده علي عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115800   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2018 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

4208 - احمد محمود  احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    190493   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-13 

برقم ايداع   1358 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

4209 - عماد عادل فتحى محمد عبدالمنطلب  مدير   المقيد برقم قيد    190493   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   1358 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ) استقالة ( .
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4210 - ايمن عبد الخالق رجب الدعمه  مدير   المقيد برقم قيد    181308   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   9321 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ صراحاا عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة وللمديرين الثنين مجتمعين او 

منفردين الحف في التعامل باسم الشركة وضم اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم مجتمعين او منفردين كذلك حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال القتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار شهادات وخطاب الضمان وكافة صور التعامل مع كافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما مجتمعبن او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم السركة ولصالحها ولهما مجتمعين او منفردين حق ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغبر فى كل اوبعض ما ذكر

4211 - مصطفى السيد محمد السيد فودة  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين / عبد الكريم بن عبد 

ا بن سعد ال مرعى , ماجد بن سعيد بن لحق القحطانى مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المسندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة يالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ولى ثلثة من المديرين مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء بكافة 

انواعها باسم الشركة ولصالحها وللمدير / مصطفى السيد محمد السيد فودة , منفرد حق التوقيع على عقود البيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية باسم الشركة ولصالحها

4212 - عبدالرحمن علء الدين ابراهيم الشناوى  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  استقالة .

4213 - مازن محمد احمد ابراهيم عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    181449   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2022 برقم ايداع   9987 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  استقالة

4214 - مصطفى محمد  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    181449   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-17 

برقم ايداع   9987 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  

4215 - اسلم  احمد محمد رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    181451   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-17 

برقم ايداع   9992 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات من ادارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما اتحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع القعام وقطاع العمال والخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات)  ولهم مجتمعين حق اقتراض والرهن ( وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك  ) لهم مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصالح الشركة وممتلكاتها العقاريه ( ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشتريات والسفقات التي تتعلق لمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض كما ذكر .
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4216 -  رائد محمد سعيد زهران  مدير   المقيد برقم قيد    181451   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-17 

برقم ايداع   9992 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  

4217 - مصطفى حسن مراد عبدل  مدير   المقيد برقم قيد    181609   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  

4218 - عبد الرحيم اسماعيل  احمد  مدير   المقيد برقم قيد    181609   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  

4219 -  احمد فهمي حسين عبدالظاهر  مدير   المقيد برقم قيد    181609   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  استقالة

4220 - رنا محمد صبري حامد عرفات  مدير   المقيد برقم قيد    181609   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  يمثل المديرون كل من   :1.

السيد/ مصطفى حسن مراد  ـ الصفه :  مدير ـ الجنسيه : مصر ـ المقيم في ـ 30ش البحراوي- التبين البلد ـ التبين 

ـ القاهره.  2.السيد/ عبد الرحيم اسماعيل احمد ـ الصفه :  مدير ـ الجنسيه : مصر ـ المقيم في ـ7ش عمرو بن 

العاص ـ حي الجامعة المنصورة اول  ـ الدقهلية .  3.السيدة/ رنا محمد صبري ـ الصفه :  مدير ـ الجنسيه : مصر 

ـ المقيم في ـ ش الجلء ـ مركز شربين ـ الدقهلية الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحه عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق  والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  وكذلك لهم حق التوقيع مجتمعين فقط على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهم  الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق التوقيع على عقود التاسيس وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهم حق  توكيل الغيراو تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

.
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4221 - عمرو جمال حافظ السجينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182216   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12110 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  الموافقة على تحديد 

اختصاصات وصلحيات السيد الستاذ / عمرو جمال حافظ السجيني رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / بسام 

محمد على الشنوانى الرئيس التنفيذي للشركة ليكون لهم الحق مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في علقتها 

مع الغير وأمام القضاء ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها ولهم الحق مجتمعين أو 

منفردين في التعامل بإسم الشركه ولضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ عليها والتوقيع 

أمام الشهر العقاري وطلب فتح وغلق الدفاتر التجاريه امام الشهر العقاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقود  

تأسيس الشركات أمام الشهرالعقاري وعقود تعديل الشركات والتصديق عليها واشهارها امام الشهر العقاري 

وشطبها وفسخها ومحوها والتوقيع امام السجل التجاري  وتمثيل الشركه امام الجهات الحكومية خاصة مصلحة 

الشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والتوقيع أمام السجل التجاري والغرفه التجاريه 

والهيئه العامه للتنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصريه 

والضرائب على القيمه المضافه والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والتامينات كافة انواعها ومكاتب العمل 

والتحاد المصري للتشييد والبناء والتعامل بإسم الشركه امام جهاز تنمية التجاره الداخليه وامام الداره العامه 

للعلمات التجاريه في تسجيل واشهار العلمات التجاريه بجميع دراجاتها ولهم الحق مجتمعين او منفردين في 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات بحد اقصى خمسون الف جنيها 

مصريا لغير ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التجاريه وعقود 

المعاوضه وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها ولهم الحق مجتمعين او منفردين التوقيع على عقود شراء 

أصول الشركه واتمام كافة الجراءات الناقله للملكيه بالجمارك وتسجيلها وانهاء كافة التراخيص من الوزارات 

والجهات المتعلقه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وترخيصها وإستصدار شهادات المخالفات المتعلقه بها 

ولهم مجتمعين أو منفردين حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق 

مجتمعين فقط في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وإصدار الشيكات والتوقيع على الشيكات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك بدون حد أقصى والتوقيع على عقود 

التأجير التمويلي بإسم الشركه والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه واتمام كافة الجراءات الناقله 

للملكيه بالجمارك وتسجيلها وانهاء كافة التراخيص من الوزارات والجهات المتعلقه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات وترخيصها وإستصدار شهادات المخالفات المتعلقه بها ويمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة أمام 

القضاء ولهم الحق متجمعين او منفردين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر كل منهم في حدود 

اختصاصه - تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة

4222 - ثروت محمد ثروت اباظه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182223   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12148 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  غير تنفيذى -ممثل  عن شركة 

ايجبشان جلف القابضة للستثمارات المالية )ش.م.م(- بدل من السيد/ ابراهيم محمد ناصر اباظة لطفي  حسين 

اباظة

4223 - شريف مجدى عبد السلم الجبلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    182224   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-02-2022 برقم ايداع   12149 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك, وله منفردا  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأس المال 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 وله قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.  وله حق التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   ويملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين.
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هانى وديع منصور ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182355   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   12591 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

4228 - محمد يحيي محمود نور الهدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182432   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13024 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  - اعاده تشكيل مجلس الداره -  

تعديل اختصاصات مجلس اداره الشركه لتصبح  - يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة ان يعيين عدة مديرين اووكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  وللسيد/ محمد يحيي محمود نور 

الهدى رئيس مجلس الداره والسيد / محمد سعيد رشدى بسيونى عضو مجلس الداره والسيد / محمود محمد يحيي 

نورالهدى عضو مجلس الداره والسيده / هنادى سمير كيالى عضو مجلس الداره ) 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 كافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت  

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها باسم 

الشركه ولصالحها والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر .

4229 - محمد سعيد رشدى بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182432   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13024 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  

4230 -  محمود محمد يحيى نورالهدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182432   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13024 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  

4231 - هنادى سمير كيالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182432   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13024 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  
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4232 - رومان دو ل مارتينيير Romain marie Machet de la Martiniere Henry  مدير فرع   

المقيد برقم قيد    160348   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2021 برقم ايداع   2469 تم التأشير فى تاريخ 

02-03-2022  بــ :  وذلك مكان المدير السابق السيد محمد عجينة وإعطائه الصلحيات التالية:1(تمثيل الشركة 

في كافة تعاملتها مع الغير وأمام الهيئات الحكومية والوزارات والدارات ومؤسسات القطاع العام,   2(تمثيل 

الفرع في حضور الجتماعات التي قد يحضرها الفرع لكونه فرعا للشركة, والمتعلقة بالنشاطات التي يؤديها الفرع 

داخل جمهورية مصر العربية, وكذلك للدلء بالصوات والتوقيع على أي كشوف الحضور والسجلت 

والمحاضر, كما يحق له قبول أو التنازل عن منصبه أو مهامه.   3(تمثيل الفرع أمام أي قسم أو إدارة أي اتحاد أو 

مجموعة شركات, والمشاركة في الجتماعات والمداولت وإدلء الصوات وتوقيع كشوف الحضور والسجلت 

والمحاضر, كما يحق له قبول أو التنازل عن منصبه أو مهامه.   4(ويشفوض الوكيل تنفيذ الجراءات الرسمية 

المطلوبة بمقتضى القانون واللوائح السارية وإنشاء وتأسيس وإدارة وتصفية وحل الفرع 5(وتعيين وعزل موظفي 

الفرع وتحديد مرتباتهم,  6(وتوفير التغطية التأمينية اللزمة لجميع موظفي الفرع, وتسجيلهم في صناديق 

المعاشات وهيئات الضمان الجتماعي وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة, حسبما يقتضي الحال.   7(

ويتولى الوكيل مسئولية تمثيل الفرع بشكل عام فيما في جميع أمور الموظفين والمنظمات العمالية الممثلة 

للموظفين,  8(إبرام التفاقيات بالنيابة عن الفرع وتوقيع العقود, بما في ذلك اتفاقيات البيع والشراء واليجار 

وتقديم الخدمات وعروض المناقصات, وإبرام أو تعديل أو فسخ جميع التفاقيات, فقط في إطار أداء النشاطات التي 

يجب أداءها بالنيابة عن الفرع,  عدا ما يلي:الحصول على فوائد أو امتلك أسهم في أي مجموعة شركات, أو 

شراكات, أو أعمال تجارية, أو شركات, وتلقي أسهم أو سندات أو أوراق مالية بأي طريقة كانت, حتى لو سددت 

تقديم طلبات أو التنازل عن  بصورة جزئية, أو اكتتابها أو شراءها أو بيعها أو التنازل عنها أو نقل ملكيتها.   •

حقوق التعدين, وإبرام اتفاقيات وتوقيع أي عقود تتعلق بمصالح الشركة لستخراج المعادن, والتي تشمل دون أن 

تقتصر على إبرام العقود البتدائية )اتفاقية السرية واتفاقية المصالح المتبادلة واتفاقيات العطاءات المشتركة وما 

شابه ذلك( و عقود منح المتياز واتفاقيات التأسيس وعقود تقاسم النتاج وعقود الخدمات مع الدول أو جمعياتها 

الوطنية, وكذلك اتفاقيات التشغيل المشترك والتعهدات الملزمة وخطاب ضمان واتفاقيات حقوق التنقيب والتعدين و 

اتفاقيات منح المتياز للتنقيب عن النفط أو التفاقيات من الباطن.  •الحصول على أي قروض, حسبما يطلب 

لعمال الشركة.   •الحصول أو الموافقة على القروض السلف فيما يتعلق بأعمال الشركة سواء بشكل مباشر أو 

غير مباشر _ وتقديم أي ضمانات متعلقة بذلك حسبما يقتضي الحال.   •تقديم أو تسجيل أو تجديد حسب القتضاء- 

أي براءة اختراع, أو نماذج, أو علمات تجارية, أو أسماء النطاق وأي حقوق عامة تتعلق بالملكية الفكرية, 

والستحواذ وحقوق نقل الملكية أو التنازل حفظ بعض أو كل حقوق الملكية وترخيصها لي كيان اعتباري أو 

شركة أفراد, داخل جمهورية مصر العربية, وبالنسبة للغراض المذكورة أعله إبرام التفاقيات أو توقيع العقود 

أو الصكوك لصالح حماية حقوق الشركة في براءات الختراع والنماذج والعلمات تجارية أو أسماء النطاق وأي 

وبصفة عامة أي مسائل تتعلق بالملكية الفكرية.  9(استلم أي مبالغ مستحقة إلى أفرع وسداد المبالغ واجبة السداد 

على الفرع وإصدار الشيكات واليصالت الستلم لي مبالغ مستلمة وإصدار المخالصات المتعلقة بالوراق 

المالية المستلمة وكذلك العتراض الرسمي على الصكوك غير المسددة في التاريخ المستحق, تقديم إخطار بإلغاء 

الترتيبات أو فسخ العقود المبرمة لتنفيذ الجراءات الرسمية المطلوبة.   10(ويفوض الوكيل في إصدار أي 

فتح وتشغيل وغلق حسابات البنوك حسبما يقتضي الحال  كمبيالت والتأشير عليها وقبولها وسداد قيمتها.  11(

للفرع وكذلك إيداع وسحب والتأشير ودفع والسداد النقدي للحوالت المالية والشيكات في أي مؤسسة مالية, وسداد 

المبالغ باي من طرق السداد.•التفاوض والوصول لتفاق بشأن معاملت الخزنة والستفادة من بين إجراءات أخرى 

من جميع السندات المعروفة أو أي نوع جديد من الصكوك المالية, سواء المحتسبة باليورو أو بأي عملة أجنبية 

أخرى, والستفادة من السواق المالية, حسب اقتضاء وعندما تدعو الحاجة إلى ذلك.•فيما يتعلق بمعاملت الخزنة, 

توقيع أي اتفاقيات أو تأكيد الشروط وتقديم الضمانات مع البنوك أو المؤسسات المالية.  •التفاوض والوصول 

لتفاق بشأن معاملت الخزنة وتوقيع التفاقيات, وإبرامها مع أي كيان تابع الفرع, سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر.  12(ويمنح الحق في قبول أي حسابات تتعلق بنشاطات الفرع أو العتراض عليها أو غلقها أو تسويتها 

وتحديد الرصيد الختامي الخاص بها بموجب أي اتفاق أو إقرار محكمة, وسداد أو استلم المبالغ وإصدار إيصالت 

الستلم أو المخالصات المتعلقة بالمبالغ المستلمة.   13(وكذلك الحق في قبول أي ضمانات مقدمة من المدينين, 

وتسجيل الرهن وأي نوع من أنواع الضمانات, والتنازل عن الحقوق أو الضمانات قبل أو بعد السداد, بما في ذلك 

ويجوز له التنازل عن أو تحويل أي مطالبات  العفاء من الديون المتعلقة بالنشاطات التي يؤديها الفرع.   14(
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على نحو مناسب تنشأ عن النشاطات التي يؤديها الفرع أو قبول التنازل عن تلك المطالبات أو تحويلها سواء 

بضمانات أو بدون ضمانات وبناء على تلك الشروط والحكام وحسبما يراه الوكيل مناسبا, وكذلك تلقي أو سداد 

المبالغ الخاصة بذلك, واتخاذ الجراءات اللزمة في حالة عدم سداد أي شخص للمبالغ أو في حالة نشوب أي 

منازعات في هذا الشأن.   15(وقبول أوامر الستدعاء واتخاذ إجراء والمثول باسم الشركة أمام المحاكم والسلطات 

الدارية المستقلة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وكذلك التسوية والموافقة على الترتيبات وتعيين 

المحكمين أو الخبراء, وتقديم ضمانات التكاليف لهذا الغرض, وتنفيذ أي حكم أو قرار محكمة استئناف أو قرار 

التحكيم, بأي طريقة قانونية, وفي حالة كانت قيمة إجمالي المطالبة بالعملة المحلية ل تزيد عن 1000000يورو )

مليون يورو( فيحق للوكيل الطعن في الحكم القضائي 16(يحق للوكيل إجراء التسجيل المطلوب أو تقديم الطلبات 

أو القرارات في المحاكم, أو الهيئات القانونية, أو القضائية, أو الدارية. ويفوض الوكيل في إصدار الفتاوى 

القانونية والقرارات المتعلقة بالفرع بناء على طلب أي طرف ثالث.   17(وفقا للشروط والحكام التي قد يراها 

الوكيل مناسبة, يحق له تأجير مكاتب العمل والمباني المتعلقة بنشاطات الفرع, واتخاذ جميع الجراءات المناسبة 

فيما يتعلق بإدارة الفرع, وكذلك تعديل والتنازل وفسخ اتفاقيات اليجار, وعقد أو فسخ اتفاقيات اليجار أو 

الستئجار ويسمح له التنازل عنها.   18(عقد اتفاقيات للمعاملت العقارية مثل البيع والشراء والتبادل العقاري 

وإصدار أوامر الشراء وتجهيز المباني  واللتزامات الملزمة للبيع ومنح أو قبول الضمانات المتعلقة بذلك.   19(

أو مكاتب العمل الخاصة بالفرع وشراء الثاث والمعدات والمركبات وكذلك الصيانة والتصليحات الخاصة بها.   

20(إبرام جميع العقود مع شركات النقل )الجوي والبحري والبري(, وكذلك أي وكالت سفر, وسداد الفواتير 

ومصاريف تذاكر السفر للنشاطات التي يؤديها الفرع.21(عقد جميع الترتيبات التعاقدية اللزمة مع الموردين, فيما 

يتعلق باستخدام مباني ومكاتب العمل الخاصة بالفرع, وبصفة خاصة تقديم خدمات المياه والغاز والكهرباء, 

وتكييف الهواء, والتصالت السلكية, واللسلكية22(وله الحق في سحب أو إلغاء أي وثيقة تأمين أو أي عقود من 

شأنها تغطية أي نوع من أنواع المخاطر المتعلقة بنشاطات الفرع, في حالة المطالبة بأي مبلغ مستحق والتداول 

بشأنه وتحديده والموافقة عليه وتحصيله وإصدار اليصالت الخاصة به.  23(وللوكيل الحق في استلم الخطابات 

أو الطرود الموجهة إلى الفرع على مكتب البريد سواء مسجلة بعلم الوصول من عدمه وكذلك إصدار اليصالت 

المتعلقة بذلك.  24(ويخول للوكيل استلم أي طرود أو عبوات أو البضاعة وغيرها الموجهة على عنوان الفرع 

وفي موقف المواصلت أو المخرن, وكذلك إصدار اليصالت المتعلقة بذلك.   25(ويحق للوكيل سحب السلع 

الموجودة في الشحنات في مكاتب الجمارك الصادرة لصالح أو بالنيابة عن الفرع, وإصدار القرارات وجميع 

المستندات ذات الصلة بذلك الغرض بالضافة إلى الحق في سداد الرسوم والمطالبة بالعفاءات المتاحة.- يسري 

التوكيل الرسمي الماثل لمدة عام )1( واحد اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022

4233 - زياد عادل عبدالفتاح حسن  مدير   المقيد برقم قيد    182479   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-02 

برقم ايداع   13278 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  استقالة

4234 - احمد عبدربه محمد عبدربه  مدير   المقيد برقم قيد    182479   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-02 

برقم ايداع   13278 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفرد الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

و لصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود

4235 - محمد سيد حسن حجاج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182534   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-02 

برقم ايداع   13474 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  

4236 - سوزان كمال رزق ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    173199   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2021 برقم ايداع   45630 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  
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4237 - ايه مصطفى عبدالمنعم عسكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182702   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   14060 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

4238 - ممدوح عبد الغنى الشربينى على  مدير   المقيد برقم قيد    182787   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2022 برقم ايداع   14393 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ  به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   ولي اثنين من المديرون 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

واستصدارشهادات و خطابات الضمان والفراج عن راس المال و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و 

الراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ولهم الحق فى التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل 

الشركات وفى اتخاذ كافة الجراءات اللزمه لذلك

4239 - حسام  فوزى السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182836   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-08 

برقم ايداع   14635 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  للفرعين

4240 - منير محمد عبدالفتاح الصديق الفداوى  مدير   المقيد برقم قيد    182838   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14638 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  

4241 - اشرف مجدى على شومان  مدير   المقيد برقم قيد    182838   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-08 

برقم ايداع   14638 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  

4242 - المعتز بال محمد  حسن  زكي ابو العيد  مدير   المقيد برقم قيد    182838   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14638 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  

4243 - محمد السيد عثمان النقيب  مدير   المقيد برقم قيد    182838   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-08 

برقم ايداع   14638 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  يمثل المديرون محمد السيد عثمان النقيب و 

المعتز بال محمد حسن زكى ابوالعيد  منير محمد عبدالفتاح الصديق الفداوى و أشرف مجدى على شومان و   -

الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة للمديرين مجتمعين  

أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

4244 - احمد السيد امين دسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    182847   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-08 

برقم ايداع   14653 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  
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4245 - احمد إسماعيل على عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    182847   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14653 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالهما ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4246 - ابتسام ايمن العوضى عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168742   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2021 برقم ايداع   31830 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

4247 - مصطفى  عبد الهادى مصطفى العمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

4248 - محمد جمال احمد نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  - يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء  -  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,  وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة منفردا  حق التوقيع و السحب 

الموافقة بالجماع على اضافة صلحيات لرئيس مجلس الدارة  و الفراج عن رأس المال المودع بالبنك    3-

طبقا  للتى :  و على مجلس الدارة بهيئتة ان يمارس كافة سلطاتة طبقا  للمادة 32 من النظام الساسى للشركة   

ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات 

من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق 

التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 0  و للسيد/ رئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التوقيع عن الشركة و 

التوقيع على عقودها و التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات و المصالح و المؤسسات 

الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع على معاملت 

الشركة و تعهداتها , وله الحق فى تاسيس الشركات و التوقيع على عقود التاسيس و تعديلها و التوقيع امام الشهر 

العقارى و التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن و القتراض و حق المتياز و حق الختصاصات و له حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع للصول و الممتلكات العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة 

و لصالحها , و لة الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , كما لة حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف فى 

فتح الحسابات البنكية و اغلقها و السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

و حق القتراض و الرهن و الحصول على التسهيلت الئتمانية و التوقيع على العقود الخاصة بها و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و الشركات و فتح العتمادات المستندية و الفراج عن راس المال المودع 

بالبنوك و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها ,و له الحق فى التصالح و القرار و النكار و 

البراء بوجه عام و اتخاذ جميع ما تقتضية اجراءات التقاضى و له الحق فى توكيل و تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

4249 - وليد محمود جبر علوان الديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60574   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة السويدي 

اليكتريك ش م م - استقالة
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4250 - محمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60574   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة الفريقية 

لتنمية الطاقات المتجددة )ش.م.م(

4251 - هدي سمير حسين شعراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60574   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة الفريقية 

لتنمية الطاقات المتجددة )ش.م.م(
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4252 - اشرف محمود احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60574   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة 

الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة )ش.م.م( - قبول استقالة شركة السويدى اليكتريك 0(ش.م.م ( من عضوية مجلس 

الدارة وممثليها وهم ) اشرف محمود احمد محمد العسال - احمد احمد صادق السويدى - وليد محمود جبر علوان 

الديب (- تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى :-   اول :- تفويض الستاذ/ اشرف محمود احمد 

محمد العسال   -  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 

والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات 

وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات 

بكل ما ذكر ولهم الحق )مجتمعين( في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم 

مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  أحمد او السيد/  هاني عثمان حسن.  علما بان تمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة . ثانيا : تفويض الستاذ /  اشرف محمود احمد محمد العسال  -  رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعا  مع السيد مدير إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين أحمد او السيد/ هاني 

عثمان حسن.     ثالثا : تفويض الستاذ /  اشرف محمود احمد محمد العسال -رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعا  مع   السيد/  خالد محمد زين العابدين عبد ربه الشرم -  المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة 

بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  

أحمد او   السيد/  هاني عثمان حسن.    رابعا: تفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي- منفردا  وذلك في 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من 

البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة 

وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير, 

ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر 

والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة  الصلحيات المذكورة 

للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا  في تفويض او توكيل الغير في  كل او بعض ما ذكر.  

الموافقة على ضمان وكفالة شركة السويدي اليكتريك )ش.م.م( والشركات الشقيقة او الغير وتفويض المهندس/ 

أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا " في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل 

الغير في ذلك.  الموافقة على ضمان  وكفالة شركة السويدى اليكتريك للمنتجات الكهربائية ش.م.م 

ELSEWEDY ELECTRIC FOR ELECTRICAL PRODUCTSش.م.م لشركة السويدى اليكتريك 

ش.م.م فيما يتعلق بعقد القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية )اى اف سى (  بغرض زيادة استثمارات 

الشركة سواء عن طريق الستحواذ علي مصانع قائمة متعلقة بنشاط المحولت أو بناء مصانع  جديدة, وكذلك 

سيتم أستخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة لمصانعنا القائمة لزيادة القوة والكفاءة النتاجية ويمكن استخدام 

جزء من القرض )أ( الحتياجات من رأس المال المتداول و )ب( النفقات الرأسمالية للصيانة فضل عن التحديث 

وتحسين كفاءة استخدام الموارد مما سيؤدي إلى وفورات سنوية في التكاليف وتقليل البصمة الكربونيةوستعزز 

مؤسسة التمويل الدولية )اى اف سى( الميزانية العمومية للسويدى اليكتريك  وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم 

ELSEWEDY ELECTRIC FOR  الفني المباشر لشركة السويدي اليكتريك للمنتجات الكهربائية

ELECTRICAL PRODUCTS ش.م.م. والتي سيكون لها تأثير مباشر على آفاق نموها واستدامتها المالية 

وسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي للشركات, والذي سيتم تنفيذه في شركة السويدي 

اليكتريك للمنتجات الكهربائية ش.م.م. , مما يساعد الشركة على إدارة مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر 

عملياتها التجارية وتفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا " في القيام بالتوقيع علي عقد القرض  

وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك
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4253 - احمد صلح عبدالغني محمد الشامي  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    60574   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن 

شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة )ش.م.م(

4254 - شريف محمد محمد الزيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60574   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2012 برقم ايداع   18999 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة الفريقية 

لتنمية الطاقات المتجددة )ش.م.م(

4255 - احمد محمد رافت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137333   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2019 برقم ايداع   29035 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  للفروع

4256 - احمد محمد مصطفى حفنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183326   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16831 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

4257 - محمد رجائى حسين لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  منتدب )من ذوي الخبره ( - 

تنفيذي - ممثل عن بنك القاهرة

4258 - محمد احمد حسني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن بنك 

القاهرة

4259 - محمد على محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن بنك 

القاهرة

4260 - عمرو ماجد احمد ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن بنك 

القاهرة

4261 - عبد الحميد بهي الدين عبد الحميد مرتجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183352   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  غير تنفيذي - 

ممثل عن بنك القاهرة

4262 - محمد نصر حسن نصر  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  

4263 - محمد مصطفي ماهر عفيفي مطر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  تشكيل مجلس الدارة - على ان 

تبقى كافة صلحيات السيد رئيس مجلس الدارة والسيد العضو المنتدب كما هى بدون اى تعديل - - إستقالة بنـك 

المـارات دبـي الـوطني مـن مجلـس الداره وانهـاء تمثيله في المجلس . إضافة صلحيات : يمثل الشركه امام 

القضاء الرئيس التنفيذي .

4264 - خالد محمد عمرو محمد حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    35351   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   23166 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  
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4270 - محمد  حسن صادق عرفات  مدير   المقيد برقم قيد    180271   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-25 

برقم ايداع   4771 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة- 

يكون التوقيع لمديري الشركة مجتمعين و ذلك في تمثيل الشركة في علقتهم مع الغير أمام جميع الجهات الحكومية 

و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك 

و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و التوقيع 

على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع 

وشراء و رهن أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك بإسم الشركة و 

ضمن اغراضها و له الحق في تعين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و ذلك جميعا لكل من السيد محمد حسن 

صادق عرفات مدير و السيد/ ادهم وجدي عبد العال مدير مجتمعين و يكون للسيدة شيماء موسي حمدي عبيد سالم 

توقيع احتياطي للسيد ادهم وجدي عبد العال و لهم الحق في اتخاذ إجراءات الصلح أمام القضاء و كذلك لهم الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4271 - منه ا سعد شعبان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183884   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2022 برقم ايداع   19508 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  
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 - 4272

عل انور عبد المعطى محمود

الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183961   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2022 برقم ايداع   

19787 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  تحديد أختصاصات رئيس مجلس الدارة السيدة / عل أنور 

عبد المعطى وعضو مجلس الدارة المنتدب السيد / عمر لطفى عبد السميع احمد ابراهيم مجتمعين أو منفردين في 

تمثيل الشركة أمام جميع فروع الهيئة العامة للستثمار والمناطق  التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها في   1.

الحرة ومصلحة الشركات .  واعتماد محاضر مجلس الدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية واستلم 

صورة طبق الصل من المحاضر ومن جميع المستندات المطلوبة من هذه الجهات والتوقيع علي جميع المستندات 

تمثيل الشركة امام جميع فروع الهيئة العامة لسوق المال ووزارة  وعقود التعديل امام الشهر العقاري .   2.

تمثيل الشركة امام جميع  المالية والتوقيع أمامها وتسليم واستلم جميع المستندات المتعلقة بنشاط الشركة .   3.

مكاتب وفروع السجل التجاري والتوقيع امامها .  والتعديل والتأشير والتجديد والشطب واستخراج شهادات البيانات 

تمثيل الشركة امام جميع  والشهادات السلبية ودفع الرسوم وطباعة المستخرجات وكل ما يخص الشركة .   4.

فروع ومكاتب الغرف التجارية والتوقيع امامها.  في التوقيع والتعديل والتأشير والتجديد والشطب واستخراج 

شهادات الخبرة وشهادات البيانات وشهادات التعديل وجميع الشهادات المقدمة من الغرفة واستلمها ودفع الرسوم 

تمثيل الشركة امام جميع فروع ومكاتب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات  وكل ما يخص الشركة .   5.

والواردات والتوقيع أمامها وتسليم واستلم كافة المستندات المتعلقة بنشاط الشركة واستخراج سجل المستوردين 

تمثيل الشركة امام جميع فروع ومكاتب  وسجل المصدرين وسجل الوكلء التجارين وبطاقة الحتياجات .   6.

مصلحة الشهر العقاري وفي توثيق العقود والتوقيع علي عقود التعديل واستخراج شهادات البيانات لعقود التعديل 

التعامل مع جميع ادارات المرور علي مستوي جمهورية مصر العربية  و  وكل ما يخص الشركة .   7.

ترخيص وفحص  السيارات وتسليم وتسلم اللوحات المعدنية ورخص السير ونيابة المرور وشركات التأمين 

واستخراج شهادات البيانات الموجهة الي مصلحة الشهر العقاري وغيرة وتغيير وتحويل النمر المعدنية للسيارات 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من  والتوقيع علي جميع الوراق الخاصة بكافة  إجراءات المرور .   8.

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وصرف جميع انواع الشيكات وفتح جميع انواع الحسابات المصرفية المختلفة 

وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وصرف وضمان 

وكفالة وتبادل مع شركات اخري طرف جميع البنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها.   9. تمثيل الشركة امام جميع مأموريات 

ومكاتب مصلحة الضرائب المصرية وتسليم جميع القرارات الضريبية وتسليم وتسلم المستندات الخاصة بذلك 

وحضور كافة لجان الفحص الضريبي بكافة انواعها ومراحلها والتصوير والطلع علي مذكرات الفحص 

تمثيل الشركة امام وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و  الضريبي ولجان الطعن والتصالح .   10.

السجل الصناعي  .  تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات وهيئة المجتماعات 

العمرانية واجهزة المدن الجديدة وجميع اداراته  و الهيئة العامة للتنمية المحلية بجميع اداراتهاوالتعامل مع جهاز 

العاشر من رمضان وجميع الجهزة التنموية الخري بكافة اداراتهم والتقديم علي رخص المباني واستلمها وكذلك 

في تقديم الرسومات الهندسية الخاصة بها واستلمها وكافة المستندات اللزمة لها وكافة تعديلتها والمجمعة 

تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها مع الهيئة القومية للتأمينات  العشرية وتصريح الحفر .     11.

الجتماعية بجميع مكاتبها وفي تسليم وتسلم جميع المستندات المتعلقة بموظفي الشركة وفي طلب واستلم شهادات 

تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها  المؤسسة الخاصة بتامينات السيارات واعمال المقاولت .   12.

تمثيل الشركة  مع وزارة القوي العاملة بجميع فروعها وكاتب العمل التابعة لها علي مسوي الجمهورية .   13.

والتعامل باسمها وضمن اغراضها مع شركات الكهرباء والغاز الطبيعي  والمياة و شركات التصالت والهيئة 

العامة للمواصفات والجودة  وزارة البترول والثروة المعدنية  ووزارة البيئة وجهاز شؤمن البيئة والمن الصناعي 

تمثيل الشركة امام جميع فروع  والدفلع المدني والتحاد المصري للتشيد والبناء والهيئة القومية للبريد .   14.

ومكاتب  مصلحة الجمارك .     واستخراج اذون التسليم للرسائل الواردة و الصادرة باسم الشركة  من جميع 

التوكيلت الملحية و شركات الطيران داخل جمهورية مصر العربية و كذلك التنازل و قبول التنازل عن الرسائل 

الخاصة بنا امام جميع التوكيلت الملحية و كذلك القيام بالتخليص نيابة عنا في جميع الرسائل الواردة و الصادرة 

في جميع منافذ الجمارك المختلفة مثل الواردات و الصادرات و الشعاع و الطاقة الذرية و الحجر الصحي و 

Page 1429 of 1587 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

الحجر الزراعي و المطبوعات و الخارجية و الغرفة التجارية و شئون البيئة و عرض المخدرات و البحث الجنائي 

و عرض المطافي و الدفاع المدني و المن العام و كذلك التوقيع نيابة عنا باستلم الرسائل و المستندات الواردة لنا 

من  شركة المستودعات المصرية العامة و شركة السكندرية لتداول الحاويات والدخلية  وشركة السكندرية 

لمحطات الحاويات الدولية بالسكندرية و الدخيلة وساحة اوشن اكسبريس شيبينج و ساحة مارينا و ساحة ام تي 

اس بمرغم و مخازن ايكو لين و ايداع يونيفريت العام و ايداع المصرية لخدمات الشحن و جميع مستوداعات 

شركات الطيران و المطارات و قرية البضائع و كافة المواني و المطارات داخل جمهورية مصر العربية ...و لهم 

الحق في تمثيلنا قانونيا امام مصلحة الجمارك و التوقيع نيابة عنا علي اقرار القيمة و نموذج استخدام خاص و 

نموذج مستلزم النتاج و جميع التسويات الخاصة لجميع رسائلنا بالجمارك و تمثيلنا امام الهيئة العامة  للرقابة علي 

الصادرات و الواردات و الهيئة العامة للستثمار و وزارة الخارجية و الجهاز القومي للتصالت و شرطة ميناء 

السكندرية و الدخيلة و الدارة العامة للمرور و ادارة مرور ميناء السكندرية البحري و التراخيص و هيئة 

الطرق و الكباري و ادارة المتعاملين مع الجمارك في تقديم المستندات و استلمها المتعلقة بالشركة و اجراء 

التسويات الخاصة بالحراسة و الغرامة و استلم بوالص الشحن واستلم النقدية و فوارق النقديات و الشيكات 

الصادرة باسمائنا من التوكيلت الملحية و من مصلحة الجمارك و من اي جهة اخري و له الحق في تمثيلنا امام 

جميع الجهات المتعلقة بطبيعة العمل  مثل المخابرات العامة و المخابرات الحربية و مصلحة المن العام الخاضعة 

لوزارة الداخلية و كافة الجهات الخاصة بطبيعة العمال الخاصة بتخليص الرسائل والحق في توكيل اي شخص 

أما تمثيل الشركة امام جميع اقسام الشرطة وجميع  الهيئات القضائية  في كل او بعض هذه الختصصات .   15.

بكافة مراحلها واشكالها  ويحق لهم التنازل والتصالح في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية الخاصة 

بالشركة للسيد رئيس مجلس الدارة .

4273 - ماهر  مصطفى  عبدا ابو غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46053   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-06-2003 برقم ايداع   2670 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  البقاء على 

الصلحيات القائمة لمجلس الدارة بالضافة إلى منح  السيد/ ماهر مصطفى عبد ا ابو غالى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب  وكذا السيد/ المهندس محمد ماهر مصطفى ابو غالى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة على العقود لصالح النفس والغير وذلك بعد موافقة الجمعية العامة 

والتوقيع امام كافة البنوك والمصارف والبيع والشراء للعقارات والراضي والسيارات والمنقولت ولرئيس مجلس 

الدارة حق تمثيل الشركة في القضايا )الصلح – البراء – التنازل – القرار – ترك الخصومة( والتوقيع علي 

عقود الرهن والقتراض وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلتها والتخارج منها ولهم الحق في 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض من هذه الختصاصات.

4274 - باسم عبدا محمد احمد نواره  مدير   المقيد برقم قيد    184071   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2022 برقم ايداع   20257 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى 

علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع وشراء ضمن 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والوحدات البحرية ويخوت السفارى 

واللنشات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود .
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4275 -  ندى سليمان عبدالهادى ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    184212   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   20726 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  للسيدة / ندى سليمان عبد 

الهادي إبراهيم,  العضو المنتدب منفردا حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع 

على هذه المعاملت والتعهدات من العضو المنتدب, وللعضو المنتدب الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردا, وللعضو المنتدب منفردا حق التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي وكلء 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 وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4280 - محمد السيد بدوى توفيق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184358   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2022 برقم ايداع   21187 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  - منح كافة 

الصلحيات المخولة للسيد / محمد السيد البدوي توفيق رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  : لسيادته كافة 

السلطات المخولة طبقا لنظام الساس للشركة : الحق في تعيين وعزل مستخدمين ومستشاري وممثلين ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم واتعابهم ونسبتهم والتوقيع على عقودهم  - لرئيس مجلس الدارة الحق في ان 

يعين عده مديرين او وكلء او ممثلين مفوضين وان يخولهم أيضا في التوقيع عن الشركة مجتمعين مع احدى 

أعضاء مجلس الدارة - حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات        

وموتوسيكلت والمهمات واللت والمعدات والثاث والجهزة كافة العقود التجارية وخلفة باسم الشركة 

ولصالحها والتصديق على والتوقيع أمام الشهر العقارى - الحق في الدارة و التوقيع وتمثيل الشركة امام جميع 

الوزارات والجهات الحكومية والغير الحكومية  والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع العام والعمال وشركات 

القطاع الخاص لكافه انشتطهم  - له حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الوزرات والجهات والهيئات والمؤسسات 

الحكومية والغير حكومية وشركات قطاع الخاص والعام والعمال والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 

والغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب واجمارك 

المصرية والمحافظات والحكم المحلى والمحاكم والنيابات وادارات المرور والمياه والكهرباء - التوقيع والتعامل مع 

البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وتطهرها واستصدار خطابات 

وشهادات ضمان وفتح العتمادات المستندية ونماذج )4( والحصول على التسهيلت الئتمانية البنكية وكافة صور 

تعامل مع جميع البنوك والمصارف وتقديم كافه الضمانات والتوقيع على عقودها مع جميع البنوك والمصارف 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم او ذكر . 

تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط .
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4281 - احمد ضوى جمال امين  مدير   المقيد برقم قيد    184377   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-04 

برقم ايداع   21267 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  يمثل السيد/ أحمد ضوي جمال أمين و السيد/ 

اوميت كان جونيل/ UMIT CAN GUNEL الشركة مجتمعين في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة و يكون لهم جميع الصلحيات اللزمة لدارة الشركة , يشمل ذلك وضع اللوائح المتعلقة بالشؤون 

الدارية و المالية و شؤون الموظفين, كل ذلك باستثناء ما يحتفظ به عقد الشركة صراحة للشركاء.  و يكون لهم 

حق في ادارة الحسابات المصرفية للشركة و فتحها و اغلقها لدى اي بنك , و له الحق في التوقيع امام البنوك 

لسم الشركة و نيابة عنها .  و حق تمثيل الشركة امام القضاء و الغير, و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و 

الغير حكومية ايا كانت, بما في ذلك على سبيل المثال وزارات التجارة و الصناعة و القوى العاملة و الهجرة , 

وكذلك امام مصلحة السجل التجاري, الهيئة العامة للتنمية الصناعية , هيئة المجتمعات العمرانية, هيئات المدن 

الجديدة, المحافظات, مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة, الهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية, مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب.  ابرام المعاملت و العقود و اللتزامات باسم 

الشركة ولصالحها, بما في ذلك شراء و بيع و تبادل البضائع و الصول المنقولة, بما في ذلك اللت و الدوات و 

السيارات و العقارات و المنقولت المملوكة للشركة و توقيع جميع العقود المذكورة امام مكتب الشهر العقاري و 

التوثيق و جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و الدخول في عقود اليجار المالي و غير المالي, و المشاركة 

في المناقصات العامة و الحكومية , و قبول العطاءات , و التوريدات و تنفيذ جميع اللتزامات ذات الصلة, و ابرام 

عقود التوريدات و اصدار السندات الذنية و حق السحب بأي وسيلة من حسابات الشركة و حسابات التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة للشركة و ربط و فك الودائع من اي من البنوك التي تتعامل معها الشركة و منح قروض 

للشركات ذات العلقة بمبلغ ل يتجاوز 500000 يورو )خمسمائة ألف يورو( او ما يعادله بأي عمله اخرى لكل 

معاملة من قبل المديرين, اما عن المعاملت التي تصل الى 2,000,000 يورو )مليوني يورو( او ما يعادلها بأي 

OZKAN  /عمله اخرى فيلزم توقيع السيد/ أحمد ضوى جمال امين و احد توقيعي السيد/ اوزكان شيمين

CIMEN او السيد/ نيهات بايز/ NIHAT BAYIZ اما اي معاملة تزيد على عن 2,000,000 يورو ) مليوني 

يورو( او ما يعادلها بأي عملة اخرى فيكون بعد موافقة الجمعية العامة للشركة. و للمديرين الحق في تفويض 

الخرين في كل او بعض الصلحيات المذكورة اعله.  ثالثا- تفويض السيد/ احمد ضوى جمال امين و السيد/ 

اوميت كان جونيل UMIT CAN GUNEL مجتمعين صلحية القتراض و الرهن لفتح ائتمان بقيمة 3 مليون 

دولر امريكي ليتم استخدامه فى فتح و سداد العتمادات المستندية الخاصة باستيراد الماكينات

4282 - على يوسف إبراهيم حسن  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    184440   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-04-2022 برقم ايداع   21528 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  

4304 - ضياء الدين حمدى محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    186032   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25769 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  

4305 - عصام محمود على نصر مقلد  مدير   المقيد برقم قيد    186032   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25769 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.  -يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعيه العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار 

الشهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضه ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر
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4283 - محمد ابراهيم امين نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184440   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   21528 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  تم الموافقة من أعضاء الجمعية 

العمومية علي تحديد الختصاصات كالتالي: يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء . وتم الموافقة من 

أعضـاء الجمعية العمومية علي تفويض كل من السيد / محمد ابراهيم امين نصر  ) رئيس مجلس الدارة ( والسيد 

/  علي يوسف ابراهيم حسن  ) نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( مجتمعين او منفردين في التي : لهم 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع علي جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تبرمها 

الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والفراد بكافة 

أشكالهم بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة الجراءات أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وسجل الوكلء التجاريين والهيئة العامة لتنمية الصادرات والهيئة العامة للموصفات القياسية ووزارة 

التجارة والصناعة وجميع إدارتها وهيئاتها والهيئة العامة للتنمية الصناعية وإدارة السجل الصناعي ووزارة 

الكهرباء والطاقة بصفة عامة والشركات القابضة لكهرباء مصر وتوثيق جميع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات من 

الشهر العقاري بصفة عامة وتوثيق الدفاتر التجارية من السجل التجاري والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية  

والشركة المصرية للتصالت وجميع شركات التليفونات الثابتة والمحمولة والهيئة القومية للبريد ووزارة السكان 

والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة عامة ووزارة التضامن الجتماعي والشئون 

الجتماعية ونقابة الطباء بكافة إدارتها وزارة الصحة بكافة إدارتها وبصفة عامة وإدارة العلج الحر بصفة خاصة 

لستصدار كافة التراخيص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وله في هذا الشأن جميع الصلحيات وأوسع السلطات في التعاقد باسم الشركة وتمثيلها تمثيل مطلقا 

وإنهاء الجراءات اللزمة في هذا الشأن مجتمعين او منفردين. لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل مجتمعين او منفردين. لهم الحق في تمثيل الشركة قانونيا أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع علي كل ما يخص الشركة من المستندات والوراق الخاصة بالشركة لدي جميع المصالح 

الحكومية والجهات الدارية ومصلحة الشهر العقاري مجتمعين او منفردين. لهم الحق في التوقيع علي عقود البيع 

للغير والشراء للعقارات والراضي والسيارات وغيرها من الصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثيل الشركة 

أمام الشهر العقاري والتوقيع أمام الشهر العقاري في إنهاء عمليات البيع للغير والشراء للعقارات والراضي 

والسيارات وغيرها من الصول وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها باسم الشركة سواء بنفسه أو بموجب توكيلت 

مجتمعين او منفردين.  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم مجتمعين 

او منفردين. ولهم الحق في تأسيس الشركات وتعديلها ولهم كافة الصلحيات في التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات وتعديلها وذلك أمام كافة الجهات المعنية بهذا بصفة عامة والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة وأيضا حق شراء أسهم شركات أخري أو المساهمة والكتتاب في أسهم 

شركات آخري باسم الشركة مجتمعين او منفردين . لهم الحق في التوقيع عن الشركة أمام البنوك والمصارف 

والهيئات المالية وفتح الحسابات البنكية وإصدار الشيكات وفتح العتمادات وطلب واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وتمثيل الشركة في جميع المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وحق السحب واليداع من 

البنوك والتوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة للغير باسم الشركة وحق الرهن والقتراض والحصول علي 

التسهيلت الئتمانية وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها مجتمعين او منفردين.   ولهم الحق في التوقيع علي عقود 

الرهن والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وغيرها باسم الشركة ولصالحها 

لصالح البنوك أو للغير وله حق توكيل البنك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية مجتمعين او منفردين . ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين او منفردين.

4284 - هدى محمد احمد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184440   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   21528 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  
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4285 - ميركو هابيك MIRKO HABEK  مدير   المقيد برقم قيد    184472   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   21656 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيدة / ريهام رجب محمد 

احمد شحاته منفردة الحق في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بنشاط 

الستيراد والتصدير الخاص بالشركة ولها الحق في توكيل او تفويض الغير في ما سبق . وللسيد / ميركو هابيك 

والسيدة / ريهام رجب محمد احمد شحاته مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان, ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما سبق . وللسيد / ميركو هابيك والسيدة / ريهام رجب محمد احمد شحاته مجتمعين حق الفراج عن راس 

مال الشركة المودع بالبنك والتوقيع علي عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها, ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما سبق . وللسيد / شريف محمد هلل حمودة والسيد / ميركو هابيك MIRKO HABEK  والسيدة 

/ ريهام رجب محمد احمد شحاته  مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع كافة الجهات الحكومية من وزارة 

التجارة والصناعة ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل ووزارة الستثمار والتعاون الدولي 

ووزارة القوي العاملة ووزارة التضامن الجتماعي والمحافظات ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك و الغرفة 

التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري والسجل العيني وادارات العلمات التجارية وجهاز تنمية التجارة 

الداخلية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية والهيئة العامة للشئون المطابع الميرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية للتامين 

الجتماعي وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم التصالت ومركز حماية 

البيانات الشخصية و إدارات المرور ومكاتب البريد و اقسام الشرطة وكافة الجهات والشركات الخدمية غير 

حكومية وجهات المختصة بخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفون و النترنت , وكذلك 

الجهات غير حكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وارداتها و فروعها و مكاتبها 

والجهات التابعة لها ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما سبق

4286 - احمد ناجح جاد محجوب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184564   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-04-2022 برقم ايداع   22080 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  تحديد صلحيات 

مجلس الدارة كما يلى : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  وللسيد 

/ احمد ناجح جاد محجوب رئيس مجلس الدارة  و العضو المنتدب  منفرد تمثيل الشركة امام  جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وفى التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من فتح وغلق الحسابات وربط وكسر الودائع وسحب وايداع والقتراض من البنوك وطلب واستلم دفاتر الشيكات 

من البنوك والتوقيع على الشيكات وحسابات الشركة وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

والحق فى الرهن وشطب الرهن على اصول الشركة و السيارات ووسائل النقل و المعدات و المباني و العقارات  

وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى شراء الصول والبضائع 

والمهمات اللزمة لمباشرة النشاط وايضا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع والتصالح 

والتنازل امام الشهرالعقارى او القضاء فى جميع القضايا والمحاكم والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة 

الضرائب وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهم ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس 

مجلس الدارة فقط

4287 - فواز بن محمد بن صالح باشراحيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  ممثلعن شركة فاران القابضة 

) ذ . م . م ( - السعودية
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4288 - حسن عوض بغدادي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين : حسن عوض بغدادي حسن والسيد \ شركة فاران القابضة 

ويمثلها السيد \ فواز بن محمد بن صالح باشراحيل مجتمعين أو للسيد \ حسن عوض بغدادي حسن منفردا  الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر فيما عدا الشركاء الموصيين.

4289 - مصطفي أحمد عبدالرحمن العشيري  شريك   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  موصى - خروج شريك 

موصى مذكور بالعقد

4290 - محمد احمد عبدالرحمن العشيرى  شريك   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  موصى -  خروج شريك 

موصى مذكور بالعقد

4291 - محمود مصطفى احمد العشيرى  شريك   المقيد برقم قيد    105531   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2017 برقم ايداع   17207 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  موصى  - دخول شريك 

موصى مذكور بالعقد

4292 - محمد السيد بدوى توفيق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184645   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2022 برقم ايداع   22487 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  - منح كافة 

الصلحيات المخولة للسيد / محمد السيد البدوي توفيق رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  : لسيادته كافة 

السلطات المخولة طبقا لنظام الساس للشركة - الحق في تعيين وعزل مستخدمين ومستشاري وممثلين ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم واتعابهم ونسبتهم والتوقيع على عقودهم  - لرئيس مجلس الدارة الحق في ان 

يعين عده مديرين او وكلء او ممثلين مفوضين وان يخولهم أيضا في التوقيع عن الشركة مجتمعين مع احدى 

أعضاء مجلس الدارة - حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

وموتوسيكلت والمهمات واللت والمعدات والثاث والجهزة كافة العقود التجارية وخلفة باسم الشركة 

ولصالحها والتصديق على والتوقيع أمام الشهر العقارى - الحق في الدارة و التوقيع وتمثيل الشركة امام جميع 

الوزارات والجهات الحكومية والغير الحكومية  والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع العام والعمال وشركات 

القطاع الخاص لكافه انشتطهم - له حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الوزرات والجهات والهيئات والمؤسسات 

الحكومية والغير حكومية وشركات قطاع الخاص والعام والعمال والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 

والغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب واجمارك 

المصرية والمحافظات والحكم المحلى والمحاكم والنيابات وادارات المرور والمياه والكهرباء - التوقيع والتعامل مع 

البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وتطهرها واستصدار خطابات 

وشهادات ضمان وفتح العتمادات المستندية ونماذج )4( والحصول على التسهيلت الئتمانية البنكية وكافة صور 

تعامل مع جميع البنوك والمصارف وتقديم كافه الضمانات والتوقيع على عقودها مع جميع البنوك والمصارف 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم او ذكر . 

وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط .

4293 - تامر حسنين جابر حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185891   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24896 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  

4294 - علياء نصر الدين محمد رحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185891   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24896 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  
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4295 - سليمان محمد سليمان متولى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185891   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24896 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  

4296 - سامي شمعون صداق عبد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185891   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24896 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  

4297 -  نبيل توفيق فرج نخله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185891   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24896 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  

4298 - اسلم محمد انور محمد العفيفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    185896   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2022 برقم ايداع   24971 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  

4299 - احمد عادل ابراهيم منصور الصفتي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157279   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-11-2020 برقم ايداع   43747 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  ممثل لشركة البريد 

للستثمار -     وعلي أن تكون الصلحيات الممنوحة لمجلس الدارة علي النحو التالي :-  السيد / أحمد عادل 

إبراهيم منصور رئيس مجلس إدارة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء وكافة الجهات الحكومية 

وقطاع العمال العام والخاص والهيئات والمؤسسات وكافة الشركات بأنواعها والتوقيع مجتمعا  أو منفردا  مع 

العضو المنتدب للشركة علي عقود التأسيس والبيع أو الشراء والرهن للعقارات والمنقولت وعقد تعديل الشركة 

وكافة التعاقدات واللتزامات بأسم الشركة ولغراضها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات 

الرسمية والحق في توكيل الغير في بعض او كل ما سبق  وأن يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الدارة ومن 

مديرين الشركة أو الغير في كل أو بعض ما سبق.   السيد/  طاهر محمد عبدالمجيد خلف عضو مجلس الدارة 

المنتدب وله حق التوقيع مجتمعا  أو منفردا مع رئيس مجلس الدارة علي عقود التأسيس والبيع أو الشراء أو الرهن 

للعقارات والمنقولت وعقد تعديل الشركة وكافة التعاقدات واللتزامات بأسم الشركة ولغراضها أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية وله الحق في توكيل الغير في بعض او كل ما سبق  وأن يفوض 

أي عضو من أعضاء مجلس الدارة أو من مديرين الشركة أو الغير في كل أو بعض ما سبق  وله حق التوقيع 

منفردا  عن الشركة في فتح كافة الحسابات للشركة لدي كافة البنوك والتوقيع علي كافة الوراق والمستندات 

والنماذج اللزمة لذلك وكافة أنواع العقود سواء القروض أو اتفاقات السحب علي المكشوف وخطابات الضمان 

والعتمادات المستندية  وله  حق التوقيع مجتمعا  مع السيد / أحمد عبدالكريم محمد سليمان المشرف علي الشؤن 

المالية وذلك علي الشيكات المصرفية والتحويلت حتي مبلغ مليون جنيها  مصريا   والتوقيع مجتمعا  مع كل  من 

السيد / أحمد عادل إبراهيم منصور رئيس مجلس الدارة والسيد / أحمد عبدالكريم محمد سليمان المشرف علي 

الشؤن المالية وذلك علي الشيكات المصرفية والتحويلت التي تتجاوز مليون جنيه

4300 - طاهر محمد عبد المجيد خلف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157279   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43747 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  المنتدب ممثل لشركة البريد 

للستثمار

4301 - نرمين حسن محسوب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157279   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43747 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  ممثل لشركة البريد للستثمار
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4302 - احمد عبد المنعم محمد السيد عبد العال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186002   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2022 برقم ايداع   25586 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية للسيد / احمد عبدالمنعم محمد السيد عبدالعال ) رئيس مجلس 

الدارة ( والسيد / احمد مجدى عبدالمنعم عبدالرحيم ) نائب رئيس مجلس الدارة ( منفردين او مجتمعين  امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولها الحق في القتراض والرهن وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشركاء والعقود بكافة 

انواعها والتوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات امام الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة 

للستثمار  ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله   حق ابرام 

جميع العقود والمشاركات والصفقات التجارية التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولها الحق فى الشراء 

والبيع والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح عنها اعتمادات بالبنوك وكذا العتمادات المستندية 

وخطابات الضمان والضمانات وحوالة الحق والشيكات امام البنوك بالداخل   والخارج وله الحق فى تمثيل الشركة 

والتعامل باسمها امام كافة المصالح والؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والشهر 

العقارى والتوثيق والتسهيلت التجارية ومصلحة الضرائب ومأمورياتها المختلفة والهيئة العامة لسوق المال 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والغرف التجارية والقوى العاملة ومكاتب وادارة المرور ووزارةالكهرباء 

ومصلحة الجمارك وموانى وشركات التأمين ووزارة الزراعه والدارة   المركزيه لشؤون الصيادله ولها فى سبيل 

ذلك كافة السلطات بالتعامل باسم الشركة والتوقيع على كافة العقود والوراق والمستدات الخاصة وتسليم واستلم 

كافة العقود والمستدات من كافة الجهات الحكوية والغير حكومية المختلفة  ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

4303 - خيريه عادل احمد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186009   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   25637 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

4306 - مزاحم على اللجى  مدير   المقيد برقم قيد    181439   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2022 برقم 

ايداع   9971 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات   والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .
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4307 - سعودى عطا ا السيد عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    186095   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   26063 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما منفردين أو مجتمعين 

الحق في  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركات وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وـبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت  الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر .

4308 - اسلم عادل محمد الدخاخنى  مدير   المقيد برقم قيد    186095   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-27 

برقم ايداع   26063 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  

 - 4309

عمرو عصام حسن عـلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186192   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26467 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء  يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم - رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام 

حسن علم منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بأسمها فى علقتها مع الغير و كذا تمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية والغير حكومية 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.   السيد/ عمرو عصام حسن علم - رئيس 

مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -منفردين الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة 

والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 

والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع و شراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات 

أمام إدارات المرور المختلفة وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و أيضا شراء كل أو 

جزء من أصول الشركة, ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   السيد/ عمرو عصام 

حسن علم -رئيس  مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين- رقم 

قومى ) 27507212101876 ( - اثنان منهم مجتمعان الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح 

وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح 

العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك 

التي تتعامل معها الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر   وللسيدة / داليا عبد العظيم محمد 

وهبة - العضو المنتدب  و السيد / مهند محمد أحمد كمال بخيت - عضو مجلس الدارة   منفردين الحق في التوقيع 

منفردين على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركةولهم في ذلك تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر
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4310 - زينب السيد احمد محمد محمد عزاز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186206   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2022 برقم ايداع   26531 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  الموافقه بالجماع 

علي تحديد سلطات واختصاصات مجلس الدارة علي النحو التالي :- يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركة 

وتعهداتها للستاذة / زينب السيد احمد محمد محمد عزاز– رئيس مجلس الدارة   ) منفردا ( وله كافة السلطات 

لتحقيق الغرض الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون ولئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .وكذلك حق التوكيل وتفويض الغير في كل 

وللسيدة / زينب السيد  احمد محمد محمد عزاز )رئيس مجلس الدارة ( والسيد / سامح محمد  او بعض ما ذكر  •

عاطف السيد )عضو مجلس الدارة( . )مجتمعين(حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة الصور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوكيل وتفويض الغير في كل 

وللسيدة / زينب السيد  احمد محمد محمد عزاز )رئيس مجلس الدارة ( والسيد /  او بعض ما ذكر )مجتمعين (  •

محمد احمد عباس صلح احمد )عضو مجلس الدارة( . )مجتمعين( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة الصور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوكيل وتفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر )مجتمعين ( .

4311 - بريهان غانم محمد مرسى غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186206   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26531 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4312 - سامح محمد عاطف السيد امين بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186206   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2022 برقم ايداع   26531 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4313 - محمد احمد عباس صلح احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186206   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26531 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4314 - لنا امين شفيق محمود ابو لبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186206   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26531 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4315 - ياسر عبدا محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    186248   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   26782 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده

4316 - عصام محمد محمد شحاته جامع  مدير   المقيد برقم قيد    186248   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26782 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4317 - حسن ناجي حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    186248   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   26782 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

4318 - جهاد السيد السيد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    186404   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   27359 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

4319 - دعاء محمد محمد شحاته جامع  مدير   المقيد برقم قيد    186404   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   27359 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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4320 - حسن ناجي حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    186404   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   27359 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . 

تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح : يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .للمديرين  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وللمديرون مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهم 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 او 

بالجل وللسيدة / دعاء محمد محمد شحاتة جامع والسيد / حسن ناجي حسن محمود مجتمعين حق التوقيع على 

عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4321 - عبدالرؤف السيد ابراهيم الخضري  مدير   المقيد برقم قيد    186404   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   27359 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

4322 - احمد محمد علءالدين احمد احمد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191353   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-05-2022 برقم ايداع   4385 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة السيد/ أحمد محمد علء الدين أحمد أحمد موسي وعضو مجلس الدارة السيد/ عمرو محمد علء الدين 

أحمد أحمد موسي الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, 

وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما منفردان أو مجتمعان حق 

التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك كما لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.
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 - 4323

محمود ابوالمكارم محمد بدرالدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186463   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27675 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة و للعضو 

المنتدب )مجتمعين او منفردين( حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الغير والتعامل باسمها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص والهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

المصرية, والتوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وحق فتح الحسابات البنكية وحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. ويكون حق التعامل والتوقيع عن الشركة 

أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن بكافة انواعه, والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية طبقا للتي: للسيد/ عمرو محمد مصطفي )

العضو المنتدب( منفردا  في حدود مبلغ 100.000 جنيه )مائة ألف جنيه مصري ل غير(.  للسيد/ عمرو محمد 

مصطفي )العضو المنتدب( مجتمعا  مع أي عضو من أعضاء مجلس الدارة في حدود مبلغ 2.000.000 جنيه )

مليونان جنيه مصري ل غير(. وللعضو المنتدب مجتمعا  مع رئيس مجلس الدارة بدون حد أقصي.

4324 - اسلم احمد محمد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  للفرعين ) النزهة - الدقى (

4325 - وليد احمد السعيد عبدالمنعم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  للفرعين ) روكسى - الشيخ 

زايد (

4326 - سيف ا احمد محمد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  المعادى

4327 - سعد عبدالرحمن سعد عبده بدر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186656   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   28588 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

4328 - محمد فكرى عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    180756   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2022 برقم ايداع   6646 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شهر مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس 

الحق فى ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

.  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب والفراج عن راس المال وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق   

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل الغير فى جميع 

القضايا والصلح والقرار والنكار والبراء وتاسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها والفسخ وغلقها وفى التوقيع 

على عقود التاسيس وعقود التعديل وعقود الفسخ .وما يلزم من اجراءات اخرى للتاسيس او التعديل او الفسخ او 

التخارج . وله حق البيع للنفس او للغير والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية . وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.
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4329 - عبد الكافي عبد الكريم  الكحيل  مدير   المقيد برقم قيد    186730   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   29263 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  للسيد/ عبد الكافي عبد الكريم 

الكحيل منفردا الحق في التعامل باسم  الشركه فيما يتعلق بنشاط إدارة المطاعم الثابته والكافتريات ويمثل الشركة 

في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة النشاط والتعامل باسم الشركة فيما يخص هذا 

النشاط فقط لغير فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.

4330 - وليد محمد نصر حبيب الحلو  مدير   المقيد برقم قيد    186730   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   29263 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  يمثل الشركة كل من السيد / 

وليد محمد نصر حبيب الحلو والسيد / عبد الجبار عبد الكريم الكحيل وذلك في علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او 

منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديران مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام الجميع جهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

4331 - عبد الجبار عبد الكريم الكحيل  مدير   المقيد برقم قيد    186730   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2022 برقم ايداع   29263 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

4361 - مسعد عشرى محمد نقماش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187904   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2022 برقم ايداع   34196 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2022  بــ :  

4366 - رأفت محمد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    92095   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2016 برقم ايداع   10406 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  -  تمت  الموافقة 

بأجماع الصوات على تعين مديرين موارد بشرية وهم  :- 1- كريم  ابراهيم فهمى مرسى رقم قومى 

27712142103291  - مدير الموارد البشرية بفندق بلو لجون وفندق اميرالدلجون- الحق فى التوقيع نيابة 

عن الشركة فيما يخص هيئة التأمينات الجتماعية وكذلك مكاتب العمل وتكون تحت مسئوليته القانونية )منفردا( 

وللسيد / نشأت ابراهيم مصطفى ابراهيم - رقم قومى 27911062703037   مديرا للموارد البشرية بفندق دريم 

لجون- الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص هيئة التأمينات الجتماعية وكذلك مكاتب العمل وتكون تحت 

مسئوليته القانونية )منفردا(

4367 - فر نشيسكو بور يلو  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    92095   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2016 برقم ايداع   10406 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  

4368 - زينب عبدالعزيز محمد اندريه جوليان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-06-2022 برقم ايداع   37887 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  

4369 - سمر فوزى محمد عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2022 برقم ايداع   37887 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  

4370 - منى  محمد نجاتى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2022 برقم ايداع   37887 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  

4371 - ايمان محمود صبرى عبدالعاطى

 القيعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188629   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2022 برقم ايداع   

37887 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  استقاله
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4332 - حسين احمد حسين صبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186784   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   29439 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  الموافقة على تعديل سلطات 

وصلحيات التوقيع عن الشركة وذلك على النحو التالي : يكون للسيد/ عمرو السيد ابراهيم سلطان  منفردا حق 

تمثيل الشركة امام القضاء ويكون حق التوقيع عن الشركة لي اثنين مجتمعين فقط من السادة التي اسماؤهم : كل  

من الستاذ / عمرو السيد ابراهيم سلطان  )الرئيس التنفيذى ممثل عن شركة / ال ام اس للمقاولت ( والستاذ / 

عمرو فاروق ابراهيم الكيال) العضو المنتدب  ( والستاذ/ احمد نصر ابو العباس )عضو مجلس ادارة ( وذلك فى 

التوقيع عن الشركه على عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانيه وفتح العتمادات المستنديه من البنوك 

العامله بجمهوريه مصر العربيه وعقود الشتراك فى تاسيس الشركات الخرى والتعديل والندماج  امام الشهر 

العقارى والتوثيق واوامر البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمه لتداول الوراق الماليه امام البورصه وشركات 

السمسرة فى الوراق الماليه فى التعامل مع البنوك والمصارف بشان فتح وادارة الغاء الحسابات والسحب واليداع 

وتوقيع الشيكات وزيادة التسهيلت وتخفيضها لدى البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه وحق التوقيع على عقود 

الكفاله للنفس والغير امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك والمصارف ومصلحة الشهر العقارى والقطاع 

العام والقطاع الخاص والتوثيق وله الحق فى عمل التفويضات والتوكيلت الرسميه بذلك للمحامين والغير فى كل 

او بعض ما ذكر .
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4333 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  اول: الموافقة علي تفويض 

مجلس الدارة في تحديد سلطات وصلحيات تمثيل الشركة والتوقيع عنها بشأن التعاقدات والصلحيات المالية 

والدارية والتوقيع لدى البنوك والقتراض والرهن والحصول علي التسهيلت الئتمانية.   ثانيا :- الموافقة على 

تحديد سلطات وصلحيات المجلس في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لتصبح على النحو التالي:   اول - 

صلحيات التوقيع البنكية   1. يكون حق تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية لنهاء الجراءات و المعاملت الخاصة بالشركة للسيد / رئيس مجلس الدارة )منفردا ( بما في ذلك 

التسويات المالية والقضائية  أو للسيد / العضو المنتدب )منفردا ( ماعدا التسويات المالية والقضائية .  2. يكون حق 

التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك المتعامل معها لجراء كافة العمليات المصرفية والئتمانية والحصول على 

التسهيلت والقتراض بجميع أنواعه والرهن و الحق في منح الكفالت للغير للسيد / رئيس مجلس الدارة )منفردا ( 

أو من يفوضه مجلس الدارة.  3. يكون حق التوقيع على كشوف المرتبات و مستحقات العاملين الشهرية و 

السنوية للسيد / رئيس مجلس الدارة او للسيدة/ عالية محمد محمود نصير )بدون حد أقصى( )منفردان(4 . يكون 

حق التوقيع على كشوف المرتبات و مستحقات العاملين الشهرية أو السنوية توقيعان مجتمعان لي من السيد / 

العضو المنتدب أو السيد / الرئيس التنفيذي مع أيا  من السيد/ رئيس قطاع الموارد البشرية أو السيد/ مدير شئون 

الفراد.  ثانيا : يكون حق التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك )بدون حد أقصى( توقيعان مجتمعان للسيدة/ عالية 

محمد محمود نصير مع أي من السيد/ عضو مجلس الدارة )أ( أو السيد / العضو المنتدب و ذلك في جميع 

بيع الصول الثابتة  الحصول على التسهيلت والقتراض من البنوك.  ب - العمليات المصرفية فيما عدا:   أ -

.  ت - رهن أي من ممتلكات الشركة.  ث - منح أي كفالت مالية لشركات أخرى أو للغير.   ج  - التوقيع على 

تظهير الشيكات للغير. ثالثا : 1. يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك  كشوف المرتبات.  ح -

لكل من السيد/ العضو المنتدب مع أي من السيد/ رئيس القطاع المالي أو السيد/ عضو مجلس الدارة )أ( و ذلك 

جميع العمليات المصرفية بحد أقصى 1.000.000 $ )فقط مليون دولر أمريكي(  أو ما يعادلها من  فيما يلي:  أ .

العملة المحلية او بالعملت الجنبية الحرة فيما عدا:   1. الحصول على التسهيلت والقتراض من البنوك.   2. 

بيع الصول الثابتة . 3. رهن أي من ممتلكات الشركة.  4. منح أي كفالت مالية لشركات أخرى أو للغير.  5. 

التوقيع على كشوف المرتبات.  6. تظهير الشيكات للغير. ب . تفويض الغير في:  )إيداع الشيكات - استلم كافة 

المستندات والمراسلت الخاصة بالعتمادات المسـتندية و مستندات التحصيل - اسـتلم إيصالت المانة - استلم 

الضمـانات الملحية – استلم اصول نماذج )4( - استلم الشيكات المصرفية -  استلم الشـيكات المرتدة - استلم 

خطابات الضمـان - استلم دفاتر الشـيكات - استلم الشيكات مقبولة الدفع - استلم الشعارات وكشـوف الحساب 

والحـركة وطبع مراكز الحسـاب الخاصـة بالشـركة - استلم تجديدات و تخفيضات و إلغاء خطابات الضمان - 

استلم نماذج صحة التوقيع - اليداعات النقدية – تسليم طلبات التحويلت – استلم سويفتات التحويلت(.  جـ. 

التوقيع على ايصالت المانة و السندات  الذنية و مستندات التحصيل لصالح البنوك – طلب اصول نموذج )4( 

– طلب كشوف الحساب والحركة وطبع الحسابات الخاصة بالشركة – التوقيع علي نموذج تحديث البيانات – طلب 

صحة التوقيع – طلب اصدار دفاتر الشيكات – تظهير الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية للتحصيل لصالح 

الشركة(.   2. يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك للسيد المهندس/العضو المنتدب مع السيد/ 

مدير إدارة البنوك )مجتمعان معا ( بحد أقصى 125000 دولر امريكي )فقط مائة خمسة وعشرون الف دولر 

أمريكي لغير( أو ما يعادلها من العملة المحلية او بالعملت الجنبية الحرة و ذلك في)اصدار الشيكات المصرفية- 

اليداع و اصدار التحويلت البنكية وإصدار الشيكات- اصدار خطابات تعزيز لصرف شيكات- التوقيع على 

ايصالت المانة والسندات الذنية ومستندات التحصيل لصالح البنوك - اصدار خطابات الضمان- فتح العتمادات 

المستندية - طلب شيكات مقبولة الدفع, وبدون حد اقصي علي  تظهير الشيكات و الكمبيالت والسندات الذنية 

للتحصيل لصالح الشركة. رابعا :   1. يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك لكلمن السيد/ 

الرئيس التنفيذي مع أي من السيد/ رئيس القطاع المالي أو السيد/ عضو مجلس الدارة )أ(  ذلك فيما يلي:  أ. جميع 

العمليات المصرفية بحد أقصى 500000 $ )فقط خمسمائة الف دولر أمريكي(  أو ما يعادلها من العملة المحلية 

الحصول على التسهيلت و القتراض من البنوك.   2. بيع الصول  او بالعملت الجنبية الحرة فيما عدا:   1.

رهن أي من ممتلكات الشركة. 4. منح أي كفالت مالية لشركات أخرى أو للغير. 5. التوقيع على  الثابتة .  3.

كشوف المرتبات.  6. تظهير الشيكات للغير . ب . تفويض الغير في:  ) إيداع الشيكات - استلم كافة المستندات 

والمراسلت الخاصة بالعتمادات المسـتندية و مستندات التحصيل - اسـتلم إيصالت المانة - استلم الضمـانات 
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الملحية – استلم اصول نماذج )4( - استلم الشيكات المصرفية -  استلم الشـيكات المرتدة - استلم خطابات 

الضمـان - استلم دفاتر الشـيكات - استلم الشيكات مقبولة الدفع - استلم الشعارات وكشـوف الحساب والحـركة 

وطبع مراكز الحسـاب الخاصـة بالشـركة - استلم تجديدات وتخفيضات وإلغاء خطابات الضمان - استلم نماذج 

صحة التوقيع - اليداعات النقدية – تسليم طلبات التحويلت – استلم سويفتات التحويلت(.  جـ. التوقيع على 

ايصالت المانة والسندات  الذينة ومستندات التحصيل لصالح البنوك – طلب اصول نموذج )4( – طلب كشوف 

الحساب والحركة وطبع الحسابات الخاصة بالشركة – التوقيع علي نموذج تحديث البيانات – طلب صحة التوقيع 

– طلب اصدار دفاتر الشيكات – تظهير الشيكات والكمبيالت والسندات الذينة للتحصيل لصالح الشركة(.  2. 

يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك للسيد المهندس/الرئيس التنفيذي مع السيد/ مدير إدارة 

البنوك )مجتمعان معا ( بحد أقصى 75000 دولر امريكي )فقط خمسة وسبعون الف دولر أمريكي ل غير( أو ما 

يعادلها من العملة المحلية او بالعملت الجنبية الحرة و ذلك في ) اصدار الشيكات المصرفية- اليداع و اصدار 

التحويلت البنكية وإصدار الشيكات- اصدار خطابات تعزيز لصرف شيكات- التوقيع على ايصالت المانة 

والسندات الذينة ومستندات التحصيل لصالح البنوك - اصدار خطابات الضمان- فتح العتمادات المستندية - طلب 

شيكات مقبولة الدفع, وبدون حد اقصي علي  تظهير الشيكات و الكمبيالت والسندات الذنية للتحصيل لصالح 

الشركة.     خامسا:   يكون حق التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك لكل  من السادة توقيع مزدوج ليا من السيد/ 

العضو المنتدب أو السيد / الرئيس التنفيذي مع السيد / رئيس القطاع المالي توقيعان مجتمعان )بدون حد أقصى( و 

ذلك على:  أ - تجديد و إلغاء خطابات الضمان و تجديد العتمادات المستندية.   ب- تفويض الغير فيما يتعلق 

بأعمال التخليص الجمركي أمام جميع الجهات المختلفة التي تلزم النتهاء من اعمال التخليص.  ج-التوقيع على 

مصادقات الرصدة البنكية و طلب شهادات بنكية بأرصدة الشركة لدى البنوك - طلب صحة توقيع - طلب اصدار 

دفاتر شيكات - طلب كشوف الحساب و الحركة و طبع الحسابات الخاصة بالشركة - التوقيع على نماذج تحديث 

البيانات و نماذج )4( - طلب ايقاف صرف الشيكات – طلب اصول نماذج )4( - طلب سحب شيكات تحت 

ش: يكون للسيد / رئيس مجلس الدارة– الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض  التحصيل(. سادسا

الصلحيات وسلطات التوقيع المخولة له . هذا وقد وافق مجلس الدارة علي شغل المناصب المذكورة بالصلحيات 

البنكية والتعاقدية كما يلي : السم م/ خالد محمد نصير . الرقم القومي26504022101052 المسمى الوظيفي 

رئيس مجلس الدارة . السم م/ أحمد محمد جلل فهيم عين شوكة الرقم القومي   27206282101733  

المسمى الوظيفي العضو المنتدب . السم ا/ سعيد صلح إبراهيم عبدالحي الرقم القومي 28102101403354 

المسمى الوظيفي الرئيس التنفيذي . السم ا/ هيثم محمد ماهر أحمد نديم الرقم القومي 26511112101619 

المسمى الوظيفي عضو مجلس الدارة )أ( السم ا/ حسني عبدا عبدالسميع حسن عويس الرقم القومي 

27606190101573المسمى الوظيفي رئيس القطاع المالي  . السم أ/ ياسر طارق محمد خطاب الرقم 

القومي28306148800631 المسمى الوظيفي رئيس قطاع الموارد البشرية . السم أ / محمد دياب موسى دياب 

. الرقم القومي 28901152302412 المسمى الوظيفي مدير إدارة البنوك . السم ا/ ميادة محمد بدر الدين لطفي 

بدر سليمان  الرقم القومي 28503280400201 المسمى الوظيفي مدير شئون الفراد - عضو مجلس إدارة )ب( 

علما بان سلطات التوقيع على بيع الصول والكفالت من خلل جمعية عامه والتسويات القضائية . وتمثيل الشركة 

امام القضاء لرئيس مجلس الدارة التنفيذى .

4334 - احمد محمد جلل فهيم عين شوكة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

4335 - سعيد صلح ابراهيم عبد الحى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

4336 - هيثم محمد ماهر احمد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

4337 - حسنى عبدا عبدالسميع حسن عويس  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  المالى

4338 - ياسر طارق محمد خطاب  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  الموارد البشرية

4339 - محمد دياب موسى دياب  مدير   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-19 

برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  ادارة البنوك
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4340 - ميادة محمد بدرالدين لطفى بدر سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  شئون الفراد

4341 - حسام الدين احمد محمد البشير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6871   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-05-2001 برقم ايداع   2053 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  استقالة

4342 - احمد حسام الدين محمد عبدا هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6871   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2001 برقم ايداع   2053 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

4343 - عمرو سعد محمود فتح ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6871   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-05-2001 برقم ايداع   2053 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  - مع بقاء الصلحيات 

بالسجل التجارى دون تغيير .

4344 - محمد عبدالجواد حميده بساط  مدير   المقيد برقم قيد    186929   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30294 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

4345 - محمد عبد الجواد عبد السميع عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    186929   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30294 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

4346 - ايمن على راشد مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186930   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30295 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  الموافقة علي  تعديل صلحيات  

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / ايمن على راشد حق الدارة والتوقيع للسيد / ايمن على راشد ويمثل 

رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها منفردا وله الحق فى 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم وايضا لة حق التوقيع عن الشركة منفردا .وله حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه أمام كافة الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصريه والهيئه العامه للتأمينات 

الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين وفى إستلم 

وتسليم المستندات الرسميه وغير الرسميه من وإلى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع الموانى والمطارات 

والجمارك والبنوك وإبرام كافة العقود والمشارطات والمستندات الخاصه بالشركه وله حق شراء وبيع الصول 

الثابتة وكافة أنواع السيارات واللت والمهمات , وكذلك فى فتح الحسابات بإسم الشركه وإيداع وسحب المبالغ 

الخاصه بالشركه واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وكذلك فى تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها وكل ذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وضمن اغراضها وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر.

4347 - سلمى ايمن علي راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186930   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30295 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

4348 - لينه ايمن علي راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186930   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30295 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

4349 - هدى فتحي عبد الظاهر سالم  مدير   المقيد برقم قيد    186934   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30384 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  استقاله

4350 - مصطفى محمود عبد الواحد عبد الواحد بلل  مدير   المقيد برقم قيد    186934   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30384 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  
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 - 4351

عمرو عصام حسن عـلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187332   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   32261 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء. يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم - رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام 

حسن علم منفردين وذلك في  التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع الغيرو كذا تمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية والغيرحكومية 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. السيد/ عمرو عصام حسن علم - رئيس مجلس 

الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -منفردين الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص 

والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها 

وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل 

التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام 

إدارات المرور المختلفة وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و ايضا شراء كل أو جزء من 

أصول الشركة, ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  السيد/ عمرو عصام حسن علم -

رئيس  مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين -اثنان منهم 

مجتمعان الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف 

والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات 

الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركةولهم في ذلك تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر .  وللسيدة / داليا عبد العظيم محمد وهبة -  عضو مجلس الدارة  و السيد / مهند 

محمد أحمد كمال بخيت - عضو مجلس الدارة  منفردين الحق في التوقيع منفردين على كافة العقود والمعاملت 

والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4352 - ستانيسلف شليانكيفيتش

Stanislav

Shliankevich  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187341   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2022 برقم 

ايداع   32316 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  يمثل الشركة  رئيس مجلس الدارة الشركة أمام 

القضاء و التعامل و التوقيع بإسمها فى علقتها مع الغير و كذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية و الغير 

حكومية وترخيص و تجديد السيارات و المركبات و المعدات  المملوكة للشركة وله الحق فى توكيل و تفويض 

الغير فى التوقيع نيابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة  و له الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . يمثل  الشركة أمام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة  و يكون للسيد رئيس مجلس الدارة و السيد نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

الحق فى التوقيع مجتمعين على كافة العقود و المعاملت و المشارطات و الصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة 

سواء بالنقد أو بالجل عقود  شراء أصول الشركة بما فيها بيع و شراء السيارات و اللت و المعدات و تسجيل و 

التوقيع على تلك العقود أمام الشهر العقاري و مكاتب التوثيق و له أيضا  حق التوقيع على عقود شراء السهم فى 

الشركات الخري كما يكون لهما الحق التوقيع على كافة العقود المصرفية و المتضمنه عقود القروض و 

التسهيلت الئتمانية و فتح حسابات البنوك و التوقيع أمام البنوك و إصدار خطابات الضمان و السحب من البنوك 

و تظهير الشيكات و الكمبيالت و كافة المعاملت المصرفية و البنكية  و الفراج عن رأس مال الشركة و لهما 

الحق فى توكيل و تفويض الغير فى التوقيع نيابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر.  و للسيد / طارق سنوسى 

حسب ا سنوسى الحق في التوقيع منفردين على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن 

غرض الشركة. وبناءا بعد اتفاق مسبق وموافقة رئيس مجلس الدارة والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ) مجتمعين ( ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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4353 - عادل هارفى العبد سعيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    262739   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تحديد اختصاصات 

اعضاء مجلس الدارة : عادل هارفى العبد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 1971/02/15  رقم قومى 

27102158800071  /عبد مريم هارفى العبد  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 1978/07/27 

رقم قومى 27807278800213 -  هالة هارفي العبدسعيد  عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب 

1968/06/29 رقم قومى 26706298800228    فى التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين امام الجهات 

الرسمية والدارية والحكومية والغير الحكوميه ووزارة المالية ووزارة القتصاد ووزارة التموين والتجارة الداخلية 

و ووزارة الكهرباء ووزارة القوى العاملة و القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتمثيل امام المحاكم بجميع درجاتها والتوقيع امام الشهر العقاري والدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق 

المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الموردين 

والسجل التجاري والغرف التجاريه ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك 

المصرية ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والشركة القابضة 

للمياة والصرف الصحى والمطافى والنيابات العامة وادارات المرور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز 

مدينة العاشر من رمضان  وجهاز مدينة العبور والبنوك  و المصارف من ايداع و سحب  و التوقيع علي الشيكات 

واصدار خطابات الضمان و فتح العتمادات المستندية  و كذلك طلب التسهيلت الئتمانية من البنوك و في التوقيع 

علي عقود القروض و الرهن و شطب الرهن و في التعامل مع بورصه الوراق المالية وفي شراء وبيع السهم في 

البورصه وفي شراء وبيع ورهن وشطب الرهن لصول الشركة من ماكينات والت وسيارات وعقارات ومباني و 

اثاث و خلفه وللشركة حق كفالة الغير وان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين او مجتمعين ولهم حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتوقيع على 

تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولرئيس ونائب رئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب 

والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وفي تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

4354 - عبد مريم هارفي العبد سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    262739   

وتم ايداعه بتاريخ    21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

4355 - هالة هارفي العبد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    262739   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1990 برقم ايداع   7881 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  والعضو المنتدب

4356 - محمد يسري جلل السيد خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187481   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   32894 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  السيد / محمد يسري جلل 

السيد خضر )عضو مجلس الدارة( له الحق في التي : التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

شيكات الشركة و تظهير الشيكات المودعة لدي البنوك برسم الضمان وكذلك فتح و غلق الحسابات بالبنوك و 

التوقيع لدي البنوك علي عمليات السحب و اليداع و التحويل من و الي حسابات الشركة لدي البنوك و خطابات 

الضمان و العتمادات المستندية و كافة المعاملت البنكية و كذا الحق في القتراض و ابرام عقود التسهيلت 

الئتمانية و حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4357 - اسلم محمد ابراهيم الرفاعي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187481   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   32894 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  الموافقة علي أن يكون السيد/ 

اسلم محمد ابراهيم الرفاعي )رئيس مجلس الدارة( له الحق في التي : حق التوقيع علي كافة التعاملت و عقود 

القتراض أمام الشهر العقاري و التوثيق و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك وتقديم كافة 

الضمانات وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر أعله وتعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين – و الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و القطاع الخاص و قطاع العمال بكافة أشكالها – و 

الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم – وحق قبض و دفع المبالغ وابرام 

كافة العقود و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل – والحق في التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع علي شيكات الشركة و تظهير الشيكات المودعة لدي البنوك برسم الضمان وكذلك فتح و غلق 

الحسابات بالبنوك و التوقيع لدي البنوك علي عمليات السحب و اليداع و التحويل من و الي حسابات الشركة لدي 

البنوك و خطابات الضمان و العتمادات المستندية و كافة المعاملت البنكية و كذا الحق في القتراض و ابرام 

عقود التسهيلت الئتمانية و حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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4358 - ملك علء احمد عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84709   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2015 برقم ايداع   20721 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  استقالة

4359 - منى عمر احمد فؤاد البقرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187695   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   33354 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

4360 - مسعد عشرى محمد نقماش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187904   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2022 برقم ايداع   34196 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2022  بــ :  

4362 - محمد عبدا حسن عامر  مدير   المقيد برقم قيد    188108   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-06 

برقم ايداع   35350 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  يكون للمدير منفردا  كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية . ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير. ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها . 

وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة ولصاحها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها , وله الحق فى الشراء و تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم 

وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها . ويكون للمدير منفردا التوقيع على عقود التاسيس الشركات وتعديلتها 

وأنظمتها الساسية و تعديلتها لدى مكتب الشهر العقارى والتوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الدارية 

والحكومية بجمهورية مصر العربية و بصفة حاصة لدى الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمة 

الصناعية ووزارة القوى العاملة والهجرة والجنسية ومكاتب الشهر العقارى والسجل التجارى والغرف التجارية 

ونقابة المحامين والتامينات الجتماعية والتوقيع على استمارات دخول و حروج العاملين و استمارة 2 تامينات و 

مكاتب العمل و وزارة القوى العاملة و لجان التظلمات من القرارات الدارية و مصلحة الضرائب و استخراج 

البطاقة الضريبية و التصديق على كافة انواع العقود و اثبات التاريخ على عقود اليجار و التوقيع على شهادات 

الخبرة وتوثيقها امام مكاتب الشهر العقارى و استخراج و توثيق دفاتر الشركة امام الشهر العقارى والسجل 

التجارى وتقديم الطلبات اللزمة لذلك . وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها .
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4363 - اميل لطفى حبيب باسليوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    188216   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-06-2022 برقم ايداع   35839 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  يملك حق 

التوقيع عل معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين. ثانيا  : المعاملت البنكية: - يكون للسيد / أمجد نصر إسكندر نصر أو السيدة/ عبير شوقى 

شاكر جرجس مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على فتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات وخطاب 

الضمان ولهم التوقيع على التحويلت البنكية بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري والتوقيع على نموذج 4 بدون 

حد أقصى وتحقيقا لغرضها.  تكون التوقيعات على العقود كالتالي: التوقيع على عقود اليجار وعقود الموردين 

وأوامر الشراء وعقود بيع السيارات والمنقولت والصول المتداولة يكون حق التوقيع للسيد/ أمجد نصر إسكندر 

نصر أو السيدة/ عبير شوقى شاكر جرجس مجتمعين أو منفردين . العتمادات المستندية : يكون للسيد/ أمجد نصر 

إسكند نصر أو السيدة/ عبير شوقى شاكر جرجس مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على طلبات إستخراج 

العتمادات المستندية بإسم الشركة وإستخراجها وإلغائها وإستلمها على أن يكون ذلك بحد أقصى إثنين مليون 

جنيه مصري ل غير. بطاقات الئتمان: يكون للسيد/ أمجد نصر إسكندر نصر مجتمعا مع السيد/ حق التوقيع على 

طلبات إستخراج بطاقات الئتمان بإسم الشركة وإستلمها وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى خمسمائة ألف 

جنيه مصري للبطاقة الواحدة. عقود اليجار التمويلي: يكون للسيد/ أمجد نصر إسكنر نصر أو السيدة/ عبير شوقى 

شاكر جرجس مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود اليجار التمويلي بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون 

ذلك بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري للعقد الواحد. حق القتراض والرهن: يكون للسيد/ أمجد نصر إسكندر 

نصر أو السيدة/ عبير شوقى شاكر جرجس مجتمعين أو منفردين حق القتراض والرهن والتوقيع على القروض 

أو مستندات القروض أو الرهن بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري . 

المدفوعات الحكومية والجمارك والتأمينات الجتماعية والضرائب : يكون للسيد/ أمجد نصر إسكندر نصر أو 

السيدة/ عبير شوقى شاكر جرجس مجتمعين أو مفردين حق التوقيع على الشيكات لتلك الجهات الحكومية بدون حد 

أقصى. شراء وبيع ورهن الصول الثابتة والمنقولة: يكون للسيد/ أمجد نصر إسكندر نصر توقيع أول واساسي 

مجتمعا مع السيدة/ عبير شوقى شاكر جرجس حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة .

4364 - عصام محمد عبدالهادى عبدالهادى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    188225   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   35880 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له الحق في التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات, وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر."

4365 - دايو نج يو  مدير   المقيد برقم قيد    47611   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2010 برقم ايداع   

18267 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  للفرع - ليحل محل  السيد كوانج جاى كيم  مدير الفرع . 

يكون للسيد/ دايونج يو  مدير فرع الصلحيات لتمثيل فرع الشركة , والتوقيع نيابة عنها قبل السجل التجارى , 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , مصلحة الضرائب , الشهر العقارى وجميع المصالح الحكومية والغير 

حكومية الخرى ) بما فى ذلك البنوك المصرية ( فى جمهورية مصر العربية التى قد تتطلب توقيع بشأن 

الصلحيات التالية  - التوقيع على المعاملت البنكية بكافة أنواعها بما فى ذلك حق القتراض التى تخص حسابات 

فرع الشركة أو فتح وإغلق حسابات بإسم فرع الشركة لدى جميع البنوك - إبرام العقود وتوقيع العقود والوثائق 

ذات الصلة. - تفويض الغير فى كل او بعض الصلحيات المذكورة أعله
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4372 - دينا عادل زين العابدين على مجاهد  مدير   المقيد برقم قيد    188663   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2022 برقم ايداع   38065 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في ها الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين منفردون حق التعامل للشركة وضمن إغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإبداع وفتح وغلق حسابات والقتراض و الرهن التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أعراضها و لها الحق في تعيين 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض و دفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتمديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق معاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق توکيل او   تقويض الغير في أو بعض ذكر.

4373 - فادى ثروت صموائيل متوشلح  مدير   المقيد برقم قيد    188663   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2022 برقم ايداع   38065 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  
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4374 - اسلم محمد حسن محروس حسن النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188706   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-06-2022 برقم ايداع   38195 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  - يملـك حــق 

التوقيــع علــى معامــلت الشركـة وتعهداتهــا كــل شخــص مفــوض بالتوقيــع علــى هــذه المعامــلت 

والتعهــدات مــن مجلــس الدارة, ولمجلس الدارة الحق فـي أن يعيـن عـدة مديريــن أو وكــلء مفوضيــن وان 

يخولهــم ايضــا  حــق التوقيــع عــن الشركــة منفرديــن او مجتمعيـــن.  تفويض السيد/ إسلم محمد حسن 

محروس النجار ) رئيس مجلـس الدارة ( منفردا - وله حـق التعامل باســم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافـة اشكاله والتعامـل مع 

الدارة العامة للمرور في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك له الحق فــي تعيين وعـزل مستخدمــي 

ووكــلء الشركــة وتحديــد مرتباتهــم واجورهــم ولــه حــق قبــض ودفــع المبالــغ وتحويـل وبيــع وتسديــد كافــة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقــات التي تتعلق بمعاملت الشركة نقدا او 

بالجل وله حق التوقيع علي عقود الشراء واليجار داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وله الحق في التوقيع على كافة عقود الكفــالت وكفالة الغير والتوقيع علي كافة عقود 

التسهيلت والعقود والمستنــدات المرتبطة بهذا الشأن وتقديـم جميع الضمانات والتعهدات اللزمة وفقـا لشروط 

احكام عقود التمويل ومستندات الضمــان والتوقيع علـى العقود والتفاقيات بما في ذلك عقود المعاوضة وعقود 

تأسيـس الشركات وتعديلتها والتخارج منها وله حق التوقيع على الكفالة مع الشركات التي تساهم فيها الشركة 

وكذلك له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ســحــب وايـــداع واقتــراض والتوقيـع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق 

الفــراج عــــن راس المال وكــل ذلـك باســم الشركــة وضمــن اغراضهــا ولـــه حــق توكيــل وتفويــض الغيــر 

فــي كــل او بعــض مــا ذكــر ول يحــق لــه رهــن ممتلكات الشركــة العقاريـــة او المنقولــة أو بيعــها ال بعــد 

موافقــة الجمعيـــة العامــة غـيـــر الـعـاديــة . و تـــفــويـــــض الســيـــــدة / نهــــــي محمــــــد شحاتــــــــة 

خليفــــــــة ) عضـــــــو مـجلـــــس الدارة ( منفــــــــردا :- ولهــا حـق التعامــل باســم الشركــة وضمــن 

اغراضهــا امــام جميــع الجهــات الحكوميــة والغيــر الحكوميــة والقطــاع العـام وقطــاع العمــال والقطـاع 

الخــاص بكافـة اشكالــه والتعامـل مـع الدارة العامــة للمـرور في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ولهــا 

الحــق فــي تعييــن وعــزل مستخدمــي ووكــلء الشركــة وتحديــد مرتباتهــم واجورهــم ولهـــا حــق قبــض 

ودفــع المبالــغ وتحويـل وبيــع وتسديــد كافــة السنــدات الذنيــة والتجاريــة وابــرام كافــة العقــود والمشارطــات 

والصفقــات التــي تتعلــق بمعامــلت الشركــة نقــدا او بالجــل كما لـــها حــق التوقيــع علــي عقــود الشــراء 

واليجار داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وكــل ذلــك باســم الشركــة ولمصلحتهــا ولـــها الحــق فــي 

التوقيــع علــى كافــة عقــود الكفــالت وكفالــة الغيــر والتوقيـــع علــي كافـــة عقــود التسهيــلت والعقـــود 

والمستنــدات المرتبطــة بهــذا الشــأن وتقديــم جميــع الضمانــات والتعهــدات اللزمــة وفقـا لشــروط احكــام 

عقــود التمويــل ومستنــدات الضمــان والتوقيــع علـى العقــود والتفاقيـات بمــا فــي ذلـك عقـــود المعاوضــة 

ولهــا حق التعامل مع جميع البــنــوك والمـــصارف والـــتوقيع عـــلى الـــشيكات فــي حــدود مبلــغ مائتــي 

وخمســون الــف جنيهـا بحـد اقصــى أو سحــب مثــل ذات المبلــغ بحــد اقصــى وفـــتح وغـــلــق الــحــسابــات 

واســتصــدار خـــطابــات الــضمـــان وحــق الفــــراج عــــن رأس المــال وكـــــل ذلـــك باســــم الشــركـــــة 

وضــمـــــن أغــراضــــها ولــها حــق تـــوكيل أو تـــفويــض الغيــر فــي كــل أو بــعض مــا ذكر. ول يحــق 

لــها رهــن ممتلكات الشركــة العقاريـــة او المنقولــة أو بيعــها ال بعــد موافقــة الجمعيـــة العامــة غـيـــر 

الـعـاديــة . والسيد / امجد فتحي فاضـل إبراهيم مندور ) عــضـو مجلـس الدارة ( منفردا - وله حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهــات الحكوميــة والغيــر الحكوميــة والقطـاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافـة اشكاله والتعامـل مـع الدارة العامــة للمـرور في جميع محافظات جمهورية مصر العربية 

ولــه الحــق فــي تعييــن وعــزل مستخدمــي ووكــلء الشركــة وتحديــد مرتباتهــم واجورهــم ولــه حــق قبــض 

ودفــع المبالــغ وتحويـل وبيــع وتسديــد كافــة السنــدات الذنيــة والتجاريــة ولــه الحــق في التوقيــع على عقــود 

الشــراء واليجار داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وكــل ذلــك باســم الشركــة ولمصلحتهــا وله حق 

التوقيع على كافــة العقــود والمشارطــات والصفقــات التــي تتعلــق بمعامــلت الشركــة نقــدا او بالجــل داخــل 

جمهوريــة مصــر العربيــة او خارجهــا وكـــــل ذلـــك باســــم الشــركـــــة وضــمـــــن أغــراضــــها وتقديــم 

جميــع الضمانــات والكفــالت والتعهــدات اللزمــة للغير دون المساس بأصــول الشركــة وفقـا لشــروط احكــام 

عقــود التمويــل ومستنــدات الضمــان والتوقيــع علـى العقــود والتفاقيـات بمــا فــي ذلـك عقـــود المعاوضــة 
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وكذلك لــه حق التعامل مع جميع البــنــوك والمـــصارف والـــتوقيع عـــلي الـــشيكات وفـــتح وغـــلــق 

الــحــسابــات واســتصــدار خـــطابــات الــضمـــان خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة وله حق توكيل أو 

تفويض الغيـر فـي كـل أو بـعض مــا ذكــر ول يحــق له رهن ممتلكات الشركة العقارية او المنقولة أو بيعها ال 

بعد موافقــة الجمعية العامة غير العادية .

4375 - امجد فتحى فاضل ابراهيم مندور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188706   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38195 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

4376 - نهى محمد شحاته خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188706   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38195 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

4377 - محمد احمد فرحات الوقاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188706   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38195 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  بدل من السيد / عمرو عادل 

بيومى نصار

4378 - سماح محمود عبد السلم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    188717   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38303 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة. - يمثل    المديران مجتمعين او منفردين الشركة في علقتها بالغير ولهما منفردين أو مجتمعين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما منفردين 

أو مجتمعين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4379 - محمد محمود عبدالسلم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    188717   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38303 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

4386 - معتصم هانى جميل الفواعير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188830   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38741 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  وتمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة .  إعطاء الستاذ / معتصم هانى جميل الفواعير الحق  فى التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام  جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالها  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وحق التوقيع أمام  

البنوك بأسم الشركة وصرف وإيداع النقدية والشيكات والتحويلت الداخلية والخارجية فى حدود مبلغ مائة  ألف 

جنيه مصرى لكل عملية

4395 - احمد عبد القادر محمود دياب  مدير   المقيد برقم قيد    189074   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2022 برقم ايداع   39859 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  استقالة

4454 - احمد عاطف محمد ابراهيم بيبرس  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    190476   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-07-2022 برقم ايداع   46473 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  وله الحق فى إدارة 

العلقات العامة للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على العقود الخاصة بالموردين والعملء للشركة .

4455 - حجازى خليل عبدالمجيد المرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181337   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  

4456 - احمد جمال الدين عبدالمجيد الشريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181337   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  

4457 - احمد عادل ابراهيم عبد اللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181337   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  
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4458 - احمد جمال محمد صديق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181337   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  

4380 - مكرم  ابراهيم بشاي حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188748   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38419 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  يكون لرئيس مجلس الدارة 

السيد مكرم ابراهيم بشاي حنا منفردا ألحق في التعامل بإسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم في علقتها مع الغير وتمثيل الشركه 

أمام القضاء ويكون لرئيس مجلس الدارة منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها. 

وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس 

المال والتوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ خمسه مليين جنيه مصري واستصدار شهادات وخطابات الضمان.

وله ألحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم. وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لتأسيس الشركات وتعديلها 

وفسخها والتخارج منها والتوقيع على كل ما سبق والتوقيع على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية العادية وغير 

العادية وعقود التعديل ومحاضر اجتماع جماعه الشركاء ومجالس الدارة والتعامل أمام الهيئة العامة للستثمار 

والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع أمام الجهات 

المذكورة على كل ما سبق وله حق توكيل الغير والمحامين في كل أو بعض ما ذكر  ويكون لرئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الثلثة مجتمعين ألحق في التوقيع على عقود البيع والشراء و 

القتراض والرهن لكافة اصول الشركه من العقارات والراضي والمنقولت وشراء وبيع السيارات بكافة أنواعها 

وحق البيع للنفس أو للغير وتوكيل الغير والمحامين في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك يكون بإسم الشركه وضمن 

اغراضها ولصالحها ويكون لرئيس مجلس الدارة السيد مكرم ابراهيم بشاي حنا ومعه نائب رئيس مجلس الدارة 

السيد. لبيب مراد لبيب مجتمعين فقط حق التوقيع على الشيكات آلتي تزيد قيمتها عن مبلغ خمسه مليين جنيه 

مصري ويكون لعضاء مجلس الدارة حق التوقيع على الشيكات بحد أقصى المبالغ التيه  ا.السيد صموئيل سمير 

عبد ا خليل .العضو المنتدب.له حق على الشيكات بحد أقصى مبلغ مائة ألف جنيه مصري  ب.الستاذ .محمد 

سليمان توفيق.عضو مجلس الدارة.  له حق التوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ مائة ألف جنيه مصري  ج.

الستاذ . احمد حسين محمد .عضو مجلس الدارة.له حق التوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ مائة ألف جنيه 

مصري  د.الستاذ كيرلس ميخائيل رياض. عضو مجلس إدارة له حق التوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ مائة 

ألف جنيه مصري ويكون للسيد. صموئيل سمير عبد ا خليل. العضو المنتدب ومعه أيا من العضاء الثلثة 

سالفي الذكر مجتمعين ألحق في التوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ مائتي ألف جنيه مصري

4381 - جمال عبدالناصر ابراهيم طلبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3981   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2001 برقم ايداع   212 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2022  بــ :  تعديل اختصاصات رئيس مجلس 

الدارة لتصبح كالتى ) لرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل مع كافة البنوك والمصارف باسم الشركة فى فتح 

الحسابات والعتمادات والسحب واليداع واصدار الشيكات البنكية والمصرفية والتوقيع عليها والفراج عن راس 

المال وحق الرهن والقتراض واجراء اى تسهيلت بنكية اخرى وله حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وله حق شراء جميع المنقولت والعقارات والراضى والسيارات ولرئيس مجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

.

4382 - هانى فكرى عوض سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2019 برقم ايداع   41927 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2022  بــ :  والعضو المنتدب ممثل  عن 

شركة نتورك إنترناشيونال هولدينج 2 ليمتد ----- غاء صلحيات التوقيع الممنوحة للسيد/ أحمد سمير السيد محمد 

والسيد/ رفيق جرجس متى الراهب

4383 - عمرو عبد اللطيف محمود قاسم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2019 برقم ايداع   41927 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2022  بــ :  ممثل  عن شركة نتورك 

إنترناشيونال هولدينج 2 ليمتد
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4384 - ميرنا منصور محفوظ سعد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2019 برقم ايداع   41927 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2022  بــ :  غير متفرغ - ممثل  عن شركة 

نتورك إنترناشيونال هولدينج 2 ليمتد

4385 - طارق يحيي  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140619   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2019 برقم ايداع   41927 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2022  بــ :  ممثل  عن شركة نتورك 

إنترناشيونال هولدينج 2 ليمتد

4387 - خالد وليد حسن الجشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188830   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38741 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة تمثيل 

الشركة أمام القضاء ولرئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة الحق فى  تعيين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيبع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  ولرئيس مجلس الدارة منفردا  الحق  

فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات  الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع  جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار  خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى  والسيارات والمنقولت وبيع المعدات وكل ذلك بأسم  الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت  الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في  كل أو بعض ما ذكر

 - 4388

عمرو عصام حسن عـلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188843   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38918 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  ممثلعن شركة / حسن علم 

القابضة ش.م.م  - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء  يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم - 

رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع 

الغيروكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغيرحكومية 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.   السيد/ 

عمرو عصام حسن علم - رئيس مجلس الدارةأو السيد/ حسن عصام حسن علم - منفردين الحق فى التوقيع 

على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, 

وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها 

والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض 

الستثمار و كذا و ايضا شراء كل أو جزء من أصول الشركة, ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.   السيد/ عمرو عصام حسن علم -رئيس  مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -أو 

السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين - رقم قومى ) 27507212101876 ( -اثنان منهم مجتمعان الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على 

الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة 

المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر   وللسيدة / داليا عبد العظيم محمد وهبة - نائب رئيس مجلس الدارة  و السيد / مهند محمد أحمد 

كمال بخيت - العضو المنتدب  منفردين الحق في التوقيع منفردين على كافة العقود والمعاملت والمشارطات 

والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 4389

عمرو عصام حسن عـلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188844   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38919 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  ممثلعن شركة / حسن علم 

القابضة ش.م.م  - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء  يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم - 

رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها في علقتها مع 

الغيروكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية و الغيرحكومية 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.   السيد/ 

عمرو عصام حسن علم - رئيسمجلسالدارةأو السيد/ حسن عصام حسن علم - منفردين الحق فى التوقيع على 

العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة 

العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق 

التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة 

وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و 

ايضا شراء كل أو جزء من أصول الشركة, ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   

السيد/ عمرو عصام حسن علم -رئيس  مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم -أو السيد/ محيي الدين 

مصطفى عابدين -اثنان منهم مجتمعان الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات 

بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات 

بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل 

معها الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر   وللسيدة / داليا عبد العظيم محمد وهبة - نائب 

رئيس مجلس الدارة  و السيد / مهند محمد أحمد كمال بخيت - العضو المنتدب  منفردين الحق في التوقيع منفردين 

على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركةولهم في ذلك تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

4390 - حسن السيد عبدالمنعم مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188927   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2022 برقم ايداع   39402 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة 

الدكتور / حسن السيد عبدالمنعم مرسى  الحق في إدارة الشركة  و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق 

توكيل أو تفويض الغير أمام البنوك في كل أو بعض ماذكر وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و كذلك له 

الحق في إبرام عقود بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها باسم الشركة و لحساب الشركة و له الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة  بالنقد أو بالجل وله حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4391 - محمد  حسين  محمد عبد الحليم  مدير عام   المقيد برقم قيد    150552   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2020 برقم ايداع   19735 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  تنفيذي بالشركه
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4392 - سامي بن شاوش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189062   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2022 برقم ايداع   39838 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  تفويض الستاذالدكتور/ سامي 

بن شاوش  SAMI BEN CHAOUCH – رئيس مجلس الدارة , السيدالستاذ/ اسلم محمد احمد لطفي محمد 

حسونه – نائب رئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب )مجتمعين أو منفردين( حق التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود المعاوضه مع أعضاء مجلس الدارة 

والمساهمين وعقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل و 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4393 - اسلم محمد احمد لطفي محمد حسونه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

189062   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2022 برقم ايداع   39838 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ 

  :

4394 - محمد احمد لطفى محمد حسونه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189062   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2022 برقم ايداع   39838 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  

4396 - محمد احمد عبدالحميد داود  مدير   المقيد برقم قيد    189074   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-22 

برقم ايداع   39859 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة عشرة سنوات 

قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التعيين - يكون للمدير منفردا كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

وذلك فيما عدا ما إحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية ويمثل المدير 

الشركة أمام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها وللمدير منفردا الحق في التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلءالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافةالعقود 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أ بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4397 - عمرو قمر عبدالمنعم على الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة 

القومية للستشعار من بعد وعلوم الفضاء

4398 - أ . د  غادة عطا يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة القومية 

للستشعار من بعد وعلوم الفضاء

4399 - عبدالعزيز  بلل  عبدالمطلب بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة 

القومية للستشعار من بعد وعلوم الفضاء

4400 - مروان شوقى الطوخى احمد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  

4401 - محمد سليمان عبدا قوره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  
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4402 - محمد عبدالغفار  حسن البسطويسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة 

القومية للستشعار من بعد وعلوم الفضاء

4403 - أ.د  محمد بيومى زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189243   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2022 برقم ايداع   40735 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة 

القومية للستشعار من بعد وعلوم الفضاء - تشكيل مجلس الدارة - تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب أ.د/ محمد بيومي زهران علي النحو التالي - منح السيد الدكتور/ محمد بيومي زهران رئيس 

مجلس الدارة صلحيات في حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك التوقيع علي كافة عقود الشراء من أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وشراء العلمات التجارية وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أ و بالجل, وتفويض السيد/ رئيس مجلس الدارة في 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك تفويضه في مساهمة واشتراك الشركة في شركات أخري 

والتوقيع عن الشركة في عقود تأسيسها وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4404 - هبه احمد طه حسان  مدير   المقيد برقم قيد    189262   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2022 برقم 

ايداع   40914 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين فقط فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديرين مجتمعين فقط 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 وغلق حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن 

راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
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4405 - محمد جمال الدين عبد الحميد طنطاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  فوض المجلس السيد  

محمد احمد حسان عمر ) العضو المنتدب( منفردين في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية بما 

فيها كافة الوزارات والهيئات التابعة لها والتوقيع على كافة أنواع العقود نيابة عن الشركة وعقود الشراء لكافة 

عقارات ومنقولت وسيارات الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع على كافة العمال المرتبطة بنشاط الشركة والتوقيع على عقود التأجير التمويلي ولهم جميع 

السلطات والصلحيات في إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتمثيل 

الشركة قانونيا أمام الجهات الرسمية والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والغرف التجارية والسجل 

التجاري وأمام مصلحة الحوال المدنية وهيئة التأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع العمال . 

كما لهم الحق فى التوقيع على التوكيلت أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئات المجتماعات العمرانية الجديدة 

وجميع الجهات التى تتطلب ذلك وأمام كافة شركات الوراق المالية والعلمات التجارية والتفتيش البحري 

والملحة النهرية والطيران المدني وكافة الجهات الدارية ووحدات الحكم المحلي بكافة أجهزتها وأمام الجهات 

المنية والرقابية وأمام إدارات المرور بكافة أنحاء الجمهورية ونياباتها وأمام شركات توزيع الكهرباء والمياه 

والتصالت والغاز الطبيعي وفي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في تسليم وتسلم الوراق والطلبات أمام 

مصلحة المساحة والسجل العيني بجميع مكاتبها ومأمورياتها . ولهم الحق فى تعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم الحق فى فتح وإغلق الحسابات البنكية 

والتعامل عليها والقتراض من البنوك بإسم الشركة وإبرام عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أو ترتيب أي 

ديون على الشركة تجاه البنوك أو الغير بإسم ولحساب الشركة أمام كافة البنوك ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وإصدار الضمانات المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان 

ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة الصفقات والتصرفات بإسم ولحساب الشركة ولهم الحق في التوقيع على الشيكات 

وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية من الحسابات البنكية بإسم الشركة أمام كافة 

البنوك . وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها  ولسيد ىلعضو المنتدب  حق تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .
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4406 - ماريان رمزى غالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي مستقل أول : يكون 

للسيدة/ ماريان رمزي غالي بصفتها رئيس مجلس الدارة وللسيد/ عمرو كمال أبو العزم بصفته نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب, منفردين, كافة الصلحيات وسلطات التوقيع لتمثيل الشركة, بما في ذلك الصلحيات 

وسلطات التوقيع التالية:  )1( تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. )2( تمثيل الشركة أمام 

أقسام الشرطة. )3( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدى الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة واستخراج صور طبق الصل. )4( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة 

إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على 

ملف الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستخراج صور طبق الصل. )5( تمثيل الشركة أمام البورصة 

المصرية وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة 

لدى البورصة المصرية واستخراج صور طبق الصل. )6( تمثيل الشركة أمام شركة مصر للمقاصة لليداع 

والقيد المركزي بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة 

عنها بما في ذلك كافة المستندات والجراءات اللزمة لقيد أسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة لليداع والقيد 

المركزي والطلع على ملف الشركة لدى شركة مصر للمقاصة لليداع والقيد المركزي واستخراج صور طبق 

الصل. )7( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها 

وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدى الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستخراج صور طبق الصل. )8( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة 

للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة 

ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستخراج صور طبق الصل. )9( 

تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع 

باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدى مصلحة الجمارك واستخراج صور طبق الصل. )10( 

تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة مأمورياتها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم 

الشركة ونيابة عنها في كافة أمور الشركة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: إثبات التاريخ على عقود 

اليجار وإصدار التوكيلت. )11( تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها وفروعها 

وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدى 

مصلحة الضرائب واستخراج صور طبق الصل. )12( تمثيل الشركة أمام إدارة العلمات التجارية وتسجيل 

وتجديد علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة الصناعية والتوقيع على كل ما يتعلق بتقديم طلبات 

التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها وكافة المور الخرى المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت 

والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي المعارضة في التسجيلت التي يرى فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي 

تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات, وفي إدخال أية تعديلت قد يراها على علمة الشركة التجارية واختراعات 

ونماذج الشركة المسجلة وعلى أية أوراق أو مستندات قد يرى تقديمها إلى الجهات المختصة وفي كل ما يلزم 

لتمام تسجيل الشركة أو تجديدها أو حمايتها. )13( التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية الخرى بما في ذلك المحافظات والبلديات وهيئة التأمينات الجتماعية, وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة, وأجهزة المدن الجديدة. )14( التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار 

وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة, ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر 

وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهما.  ثانيا : يكون للسيد/ عمرو كمال أبو العزم بصفته نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردا , الحق في )1( تمثيل الشركة أمام الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بكافة 

إداراته وكافة فروعه وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على 

ملف الشركة لدى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزرة سيناء واستخراج صور طبق الصل. )2( التوقيع باسم الشركة 

وإبرام وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها. )3( تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع 

وإبرام عقود العمل وعقود الستشارات وعقود تقديم الخدمات. )4( تمثيل الشركة في كافة الصلحيات والجراءات 

اللزمة لتأسيس جميع أنواع الشركات أو الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية الخرى التي تشحقق أغراض 

الشركة أو في زيادة رؤوس أموالها, وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, بما في ذلك على سبيل 

المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للستثمار, المناطق الحرة, الهيئة العامة للرقابة المالية, المناطق القتصادية, 
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البورصة المصرية, مصلحة الضرائب, مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مكاتب السجل التجاري وجميع 

البنوك لفتح الحسابات البنكية باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللزمة وتقديم واستلم الشهادات 

البنكية للشركات تحت التأسيس, وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لغراض التأسيس, على 

سبيل المثال ل الحصر, استلم وتقديم المستندات والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الساسي وتعديلته أمام 

الشهر العقاري والتوقيع على عقود اليجار وإثبات تاريخها, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة بخصوص العدول 

عن طلبات التأسيس والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه. )5( حق إبرام والتوقيع باسم الشركة بحد أقصى 5 

مليون جنيه مصري على كافة أنواع العقود والتفاقيات والمشارطات والصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة 

بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: عقود الشراء وعقود اليجار والنتفاع.  ثالثا: يكون لمجلس إدارة 

الشركة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها 

منفردين أو مجتمعين.  رابعا : يكون للسيد/ عمرو كمال أبو العزم بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو 

المنتدب, مجتمعا , مع أي من السيد/ عبدا نجا البياري عضو مجلس الدارة ممثل  عن صندوق مصر الفرعي 

للخدمات المالية والتحول الرقمي أو السيد/ حازم مسلم محمود متولي عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة 

اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr ش.م.م صلحيات التوقيع التالية:  )1( التصرف باسم الشركة في 

منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السيارات والتوقيع على كافة المستندات 

اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور. )2( إقامة أو 

تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة, ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم )3( حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع 

العقود والتفاقيات والمشارطات والصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة والتي تزيد قيمتها عن 5 مليين جنيها 

مصريا أو ما يعادلها بالعملت الجنبية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: عقود الشراء وعقود اليجار 

والنتفاع.  خامسا : تكون صلحيات التوقيع في المعاملت البنكية للشركة أمام كافة البنوك داخل أو خارج 

جمهورية مصر العربية على النحو التالي:  )أ( يكون للسيد/ عمرو كمال أبو العزم بصفته نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب للشركة, منفردا :- )1( الحق في التصرف في سداد و/أو دفع و/أو صرف جميع المبالغ 

المستحقة للشركة على سبيل المثال ل الحصر المصاريف العمومية والمصاريف التشغيلية بحد أقصى 200 ألف 

جنيها مصريا )مائتين ألف جنيه مصري( أو ما يساويها بالنقد الجنبي للمعاملة الواحدة باستثناء سداد وتحويل 

أجور ومكافأت وحوافز للعاملين بالشركة. )2( ربط الودائع والشهادات وأذون الخزانة وغيرها من النظمة 

الدخارية البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. - إنشاء وأغلق جميع أنواع التسهيلت البنكية 

وإعادة هيكلة وجدول جميع التسهيلت البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وسداد وتحويل أجور 

ومكافأت وحوافز للعاملين عن طريق التحويلت البنكية والنترنت البنكي وفقا  احتياجات العمل.  )ب( يكون للسيد/ 

عمرو كمال أبو العزم بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة, مجتمعا, مع أي من السيد/ 

حازم مسلم محمود متولي بصفته عضو مجلس إدارة الشركة ممثل  عن شركة اتصالت مصر )اتصالت( 

Etisalat Misr ش.م.م أو السيد/ عبدا نجا البياري بصفته عضو مجلس إدارة الشركة ممثل  عن صندوق 

مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي )1( فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على كافة المستندات 

المتعلقة بذلك والتوقيع أمام كافة البنوك باليداع والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك والتوقيع على كافة 

المستندات المتعلقة بذلك ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات 

الممنوحة إليهم. )2( التوقيع أمام كافة البنوك بالسحب والتحويلت والتعامل على كافة حسابات الشركة البنكية 

وإصدار الشيكات وتظهيرها والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك فيما يجاوز مبلغ 200 ألف جنيها أو ما 

يساويها بالنقد الجنبي. )3( طلب القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وإبرام التفاقيات مع البنوك 

نيابة عن الشركة على أن يكون التوقيع على عقود القروض بعد العرض على مجلس الدارة والمصادقة عليه. 

واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في سبيل ذلك ورهن أصول الشركة وممتلكاتها كضمانات للمبالغ المستحقة لدى 

البنوك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك.

4407 - عمرو كمال محمد أبو العزم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    189388   

وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  
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4408 - حازم مسلم محمود متولى  عضو مجلس ادارة معين   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي ممثل  عن شركة 

اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr )Etisalat( ش.م.م

4409 - داليا محمد سناء الجزيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي ممثل  عن شركة 

اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr )Etisalat( ش.م.م

4410 - خالد اسماعيل صدقى عبد المجيد حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي 

ممثل  عن شركة اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr )Etisalat( ش.م.م

4411 - إيهاب محمد رشدى عبد العزيز محمد رشدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي 

ممثل  عن شركة اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr )Etisalat( ش.م.م

4412 - بوراك سيفيلنجول Burak Sevilengul  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي 

ممثل  عن شركة اتصالت مصر )اتصالت( Etisalat Misr )Etisalat( ش.م.م

4413 - عبد ا عبد العزيز نجا البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي ممثل  عن صندوق 

مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي

4414 - عمرو محمد رضا فريد جوهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذى مستقل

4415 - نهى رشدي سعد الدين خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي ممثل  عن صندوق 

مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

4416 - محمد سامي عبد العال شلباية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي مستقل

4417 - محمود سامى بهاءالدين خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174686   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2021 برقم ايداع   50398 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

4418 - ايهاب فلتاؤوس تاوضروس شنوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189456   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2022 برقم ايداع   41876 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  الموافقة بالجماع 

على تفويض كل من رئيس مجلس الدارة منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف 

والتوقيع على عقود بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق كفالة وضمان الغير وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر - والعضو المنتدب منفردا  له الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم - وللسيد / تامر ناجى مختار ارمانيوس عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد / فيلوباتير ايهاب فلتاؤوس 

عضو مجلس الدارة مجتمعين لهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك  والمصارف
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4419 - عمرو امين فؤاد الصواف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189541   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42251 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2022  بــ :  الموافقة على ان يكون للسيدين/ 

عمرو امين فؤاد الصواف رئيس مجلس الدارة واحمد على حسن على زهران الرئيس التنفيذي الحق منفردين او 

مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق منفردين او مجتمعين التوقيع على كافه العقود التي 

تبرم مع الشركة مهما كانت باسم و لصالح الشركة, ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع امام البنوك 

والتوقيع على عقود  القتراض و الرهن, وكذلك ابرام كافة العقود والصفقات والمشارطات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل .ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها 

الشركة وايضا حق التوقيع على عقود التعديل للشركة ولهما الحق )منفردين او مجتمعين( في حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم -علما بأن يمثل الشركه أمام القضاء رئيس مجلس الداره

4420 - عمرو امين فؤاد الصواف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189542   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42252 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2022  بــ :  الموافقة على ان يكون للسيدين/ 

عمرو امين فؤاد الصواف رئيس مجلس الدارة واحمد على حسن على زهران الرئيس التنفيذي الحق منفردين او 

مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق منفردين او مجتمعين التوقيع على كافه العقود التي 

تبرم مع الشركة مهما كانت باسم و لصالح الشركة, ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع امام البنوك 

والتوقيع على عقود  القتراض و الرهن, وكذلك ابرام كافة العقود والصفقات والمشارطات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل .ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها 

الشركة وايضا حق التوقيع على عقود التعديل للشركة ولهما الحق )منفردين او مجتمعين( في حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم  - علما بأن يمثل الشركه أمام القضاء رئيس مجلس الداره فقط

4421 - اسراء محمد سراج محمد سعد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189600   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-07-2022 برقم ايداع   42565 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  

4422 - نورهان عادل يوسف محمود عجمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189600   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-07-2022 برقم ايداع   42565 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  

4423 - اسلم محمد سراج محمد سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189600   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-07-2022 برقم ايداع   42565 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  تحديد 

صلحيات واختصاصات وسلطات مجلس الدارة ليصبح . وللسيد/ رئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب )منفردا( 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن 

راس المال واستكماله   والقروض من البنوك  والتسهيلت البنكية والمعاوضة وله الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكرو تفويض السيد رئيس مجلس الدارة في مساهمة واشتراك الشركة في شركات 

اخري والتوقيع عن الشركة علي عقود تاسيسها .
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4424 - عمار  بن سعيد بن مبارك  ال زعير  مدير   المقيد برقم قيد    189622   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2022 برقم ايداع   42710 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محددة ---  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات  

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل أوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4425 - جودت  عبد اللطيف  رامي  العتصامي  مدير   المقيد برقم قيد    189622   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2022 برقم ايداع   42710 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  

4426 - صافى عنتر وهبه ضبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189864   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43754 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس 

الداره الحق فى فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين 

او منفردين  ولرئيس مجلس الداره  السيد / صافى عنتر وهبه ضبيش     – وعضو مجلس الداره السيده/  ريم  

صافى عنتر وهبه –  ان يكون لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وجميع الوزارات  وحق الداره وحق والتوقيع  

على كافة انواع العقود الداخليه والخارجيه وعقود التعديل  وفتح العتمادات المستنديه والتسهيلت البنكيه وحق 

تعيين او عزل موظفى ووكلء ومستخدمى الشركه   وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وابرام جميع العقود والرهن وحق القتراض من البنوك 

وحق تاسيس الشركات  والندماج فى شركات اخرى وادارتها المختلفه  وتمثيل الشركه امام الشهر العقارى 

والسجل التجارى والغرف التجاريه والهيئه العامه   للستثمار وجميع الهيئات  ومصلحة الضرائب بجميع شعبها 

وحق ابرام عقود المشتريات والمناقصات والمزايدات وحق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال  ويمثل رئيس مجلس 

الداره الشركه امام القضاء والمحاكم ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

4427 - مارادونا منير رزق سعيد عبدالملك  مدير   المقيد برقم قيد    189871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43811 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة .

4428 - طلعت مكرم ابو بكر عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    189871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43811 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  

4429 - كريم السيد على على الطويل  مدير   المقيد برقم قيد    189871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43811 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  استقالة

4430 - احمد محمود بسيوني يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    189871   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43811 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  
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4431 - احمد فضل عبدالغنى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189882   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-07-2022 برقم ايداع   43844 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  مع منح 

الصلحيات التية للسيدالستاذ/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا ولهم فى هذا الصدد:الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية  وقطاع العمال والقطاع العام 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء بإسم الشركة ولصالح الشركة 

والتوقيع علي معاملت الشركة مع الغير ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد رواتبهم 

وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

والعتمادات المستندية وحق القتراض والرهن وحق الفراج عن راس المال و  وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها  وضمن أغراضها  وحق التوقيع علي عقود تاسيس 

الشركات ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

4432 - محمد السيد ابراهيم قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189885   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43851 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  تجديد صلحيات مجلس 

الدارة- للسيد / محمد السيد ابراهيم قنديل رئيس مجلس الدارة وللسيد / علي مدحت علي علي ابوالسعود  عضو 

مجلس  الدارة والعضو المنتدب وللسيد / حسام محمد جلل احمد علي شعيب عضو مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين فيما يلي حق التعامل في كل ما يلي:-حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و التوقيع امام الشهر العقاري والغرفة التجارية وهيئة الرقابة المالية و 

مصلحة الضرائب المصرية وهيئة التأمينات الجتماعية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود البيع والشراء واليجار وابرام كافة العقود 

والمشاطرات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق الفراج عن راس المال.  و للسيد / 

محمد السيد ابراهيم قنديل رئيس مجلس الدارة وللسيد / علي مدحت علي علي ابوالسعود  عضو مجلس  الدارة 

والعضو المنتدب وللسيد / حسام محمد جلل احمد علي شعيب عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين 

الحق في القتراض والرهن والحق في البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل وفسخ العقود وكل ذلك بأسم الشركة 

وضمن اغراضها .و للسيد / محمد السيد ابراهيم قنديل رئيس مجلس الدارة  مجتمع مع السيد / علي مدحت علي 

علي ابوالسعود  عضو مجلس  الدارة والعضو المنتدب او للسيد / محمد السيد ابراهيم قنديل رئيس مجلس الدارة  

مجتمع مع السيد / حسام محمد جلل احمد علي شعيب عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين  وللسيد / 

علي مدحت علي علي ابوالسعود  عضو مجلس  الدارة والعضو المنتدب مجتمع مع السيد / حسام محمد جلل 

احمد علي شعيب عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها

Page 1465 of 1587 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

4433 - محمد شوقى عامر السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189888   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2022 برقم ايداع   43871 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  تحديد سلطات وصلحيات من 

لهم حق التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي: يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا  الحق في تمثيل الشركة 

أمام الغير بما في ذلك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية - ويكون لي فرد من المجموعة )أ( وهم: 

)1( محمد شوقي عامر السيد و)2( عمرو محمد نبيل أحمد عطية البرديني, مجتمعا  مع أي فرد من المجموعة )

ب( وهم: )1( خالد محمد عارف الدجوي و)2( كريم بدر الدين أحمد بدر الحق في التوقيع نيابة عنها أمام الغير 

بما في ذلك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية وكذلك الحق في التوقيع على عقود شراء وإيجار 

المنقول والسيارات والحق في تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع 

على عقود العمل - كما يكون لي فرد من المجموعة )أ( منفردا  الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع 

نيابة عنها أمام جميع البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والجنبية على جميع المعاملت, بما في ذلك فتح وغلق 

الحسابات البنكية, والسحب واليداع والتحويل, والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها والحصول على 

القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التمويل؛ وفتح العتمادات المستندية والودائع 

البنكية؛ وتقديم الضمانات, والتوقيع على عقود القرض والرهن والتمويل, واستصدار خطابات وشهادات الضمان؛ 

والفراج عن مبالغ رأس المال أو مبالغ الزيادة, وذلك في حدود مبلغ 15000 دولر )خمسة عشر آلف دولر 

أمريكي( لكل عملية. أما فيما يتجاوز هذا المبلغ, فيكون الحق في التوقيع لي فرد من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي 

فرد من المجموعة )ب(, وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها - كما يكون لي فرد من المجموعة )أ( منفردا  

الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية, ووزارة التضامن الجتماعي 

ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الدارات والدوائر الجمركية, وكافة إدارات المرور, وتسليم واستلم الطلبات 

والمستندات وسداد كافة الرسوم. ويكون لهم منفردين الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض سلطاتهم

4434 - طارق صبح على حسن الجنيدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189907   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-07-2022 برقم ايداع   44003 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2022  بــ :  - لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب / طارق صبح علي حسن الجنيدي وعضو مجلس الدارة/ طارق بحر عطا 

ابراهيم )مجتمعين أو منفردين( لهما حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع  الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع المرور والسيارات 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصالح وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

, ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولهما حق التوقيع علي العقود والتفاقيات 

بما في ذلك عقود تأسيس الشركات وتعديلتها والتخارج منها . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب/ طارق 

صبح علي حسن الجنيدي وعضو مجلس الدارة/ طارق بحر عطا ابراهيم )مجتمعين( حق التوقيع علي كافة عقود 

القتراض والتسهيلت والمستندات المرتبطة بها وتقديم جميع الضمانات المطلوبة لهذه التسهيلت . ولهم حق 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر
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4435 - رمضان ابراهيم محمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189939   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-07-2022 برقم ايداع   44072 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2022  بــ :  يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس 

الداره , و للمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين .   لرئيس مجلس الداره منفردا حق  لتمثيل الشركة امام القضاء و اتخاذ كافة اجراءات 

التقاضى امام كافة المحاكم بجميع درجاتها و له حق توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  لرئيس 

مجلس الداره و العضو المنتدب منفردا حق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام كافة الجهات 

الحكومية و الغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الوزارات و المصالح 

و البنوك و الشهر العقارى والسجل التجارى و مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب و ادارة المرور و كافة 

المؤسسات و الهيئات الدارية و الحكومية و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس 

المال و كذلك كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها و 

كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء  و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مراتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة نقدا او 

بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

4436 - لمياء السعيد عبد السلم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    190051   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2022 برقم ايداع   44441 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  ويكون لها الصلحيات التالية : 

التعامل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وتمثيل الشركة امام اتحاد الناشرين المصريين - ويكون للمديرين مجتمعين او منفردين كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة والتعامل باسمها ,وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او 

لئحتة التنفيذية - ويمثل المديرين الشركة امام القضاء والغير - ويكون المديرين مسئولين عن ادارتهما امام 

مؤسسها وللمديرين منفردين ومجتعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعين او منفردين  

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وللمديرة لمياء السعيد عبدالسلم محمود منفردة  تمثيل الشركة امام اتحاد 

الناشرين المصريين وللمديرة بان العاني BAN AL-ANI  منفردة التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

4437 - محمد ابراهيم طه عمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190098   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-19 

برقم ايداع   44731 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2022  بــ :  

4438 - عمرو حسن محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190098   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2022 برقم ايداع   44731 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2022  بــ :  
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4439 - السيد احمد صالح المين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2022 برقم ايداع   44886 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2022  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس 

الدارة كالتى - قرر رئيس مجلس الدارة أن السيد /عمر احمد محمد عطا المنان )العضو المنتدب ( منفردا حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخول له أيضا 

حق التوقيع عن الشركة منفردا والحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكاله وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى الضم او الدمج مع الشركات الخرى بما يحقق النفع 

للشركة واتخاذ كافه الجراءات والمستندات واستصدار الموافقات اللزمة لذلك وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجارية وابرم كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4440 - عمر احمد محمد عطا المنان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    190124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2022 برقم ايداع   44886 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2022  بــ :  اقر رئيس مجلس الدارة ان 

السيد /عمر احمد محمد عطا المنان )العضو المنتدب( منفردا حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولرئيس 

مجلس الدارة منفردا الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخول له ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردا ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكاله وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل من جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريهوالراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4441 - باويل سباستان دبنوز  مدير   المقيد برقم قيد    145743   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم 

ايداع   3271 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

4442 - ديميان بوتر هوبا DAMIAN PIOTR  مدير   المقيد برقم قيد    145743   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2020 برقم ايداع   3271 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

4443 - فيليب مارك هالزينسكى  مدير   المقيد برقم قيد    145743   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-22 

برقم ايداع   3271 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

4444 - رامى محمد محمد دسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    190135   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-20 

برقم ايداع   44969 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين ومجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  - 

وللسيد / رامى محمد محمد دسوقى منفردا. وللسيد / وليد احمد صالح مصطفى مجتمعين فقط الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وشراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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4445 - وليد احمد صالح مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    190135   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-20 

برقم ايداع   44969 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

4446 - مجدى محب كميل قصبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    190244   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-07-2022 برقم ايداع   45330 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  - الموافقة 

على إضافة صلحيات واختصاصات وتفويض السيد / مجدي محب كميل قصبجي – رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب – بأن يكون له منفردا  أوسع السلطات في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها وضمن 

أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى والوزارات بما فيها وزارة السكان 

والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزة المدن الجديدة والحياء ووزارة 

الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء وشركات الغاز وكذلك مرافق المياة ومرافق الصرف الصحي  والمرافق العامة 

بكافة أنواعها المختلفة والشركة المصرية للتصالت ومصلحـة الجمـارك بمختلف قطاعاتهـا والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعتها المختلفة ومصلحة 

الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة ومصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الجتماعية 

ومكاتب العمل واتحاد الصناعات المصرية بكافة إدارتها وغرفها الصناعية وفي استخراج كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاط الشركة من كافة الجهات المعنية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجاري 

والغرفة التجارية ومصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية 

وأمناء الحفظ من شركات وبنوك وحق التوقيع منفردا  أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة من سحب وإيداع 

والصرف بصفة عامة والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وفتح وغلق وتحويل 

الحسابات وحق القتراض من البنوك والرهن لصول الشركة والتوقيع على عقود القرض والرهن واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وله منفردا  حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

من صلحيات البنوك وله الحق فى اخذ حق المتياز و شطبة و ذلك بالنسبة لجميع ممتلكات الشركة وحق شراء 

كافة أصول الشركة الثابت منها والمنقول وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمهمات والبضائع كل ذلك 

بأسم الشركة ولصالحها والتوقيع أمام الشهر العقاري في كل ما يخص الشركة والشراء وحق التوقيع على عقود 

التأجير و السئجار و تحصيل القيمة اليجارية و اعطاء ايصالت و مخالصات لها  وحق التوقيع بالقرار بالدين 

و البراء منه و الصلح و ترك الحق و شطب الدعاوى و التنازل عنها و الطعن و التزوير و النكار و تعيين 

الخبراء و المحكمين و الحضور امامهم وله حق الدخول والمشاركة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع 

على عقود التأسيس باسم الشركة وادخال التعديلت عليها أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية والسجل التجاري وتوكيل الغير في 

التوقيع على عقود التأسيس أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل ما سبق باسم الشركة – وحق التوقيع 

على عقود التعديل التي توافق عليها الجمعية العامة غير العادية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والغرفة 

التجارية والسجل التجاري والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم 

وحق إبرام كافة العقود البتدائية والنهائية والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

كل ما سبق باسم الشركة ولصالحها وله منفردا  حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من 

الصلحيات السابق ذكرها .

4447 - مينا مهنى عبد الملك كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190251   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2022 برقم ايداع   45359 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  
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4448 - محمد امين عبدالفتاح الحوت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190364   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2022 برقم ايداع   45856 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الداره 

الشركه أمام القضاء منفردا وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام ولرئيس مجلس الداره اونائبه / 

يوسف عبد الفتاح الحوت أو السيد / إبراهيم عبد الفتاح الحوت _عضو مجلس الداره منفردين أو مجتمعين تمثيل 

الشركه امام القطاع العام أو قطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والشهر العقاري وتمثيل الشركه امام 

كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وتمثيل الشركه امام الشركات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر الهيئه 

العامه للستثمار و الهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه الجمارك و المواني المصرية والبورصه المصرية و 

الهيئة العامة للتنمية الصناعيه وادارت السجل التجاري والشهر العقاري و الهيئه العامه للصادرات والورادات 

ومصلحه الضرائب بجميع ماموريتها ولجان الطعن والمجتمعات العمرانيه وادرات المرور  ولرئيس مجلس 

الداره /محمد عبد الفتاح الحوت - منفردا او نائبه / يوسف عبد الفتاح الحوت  والسيد / إبراهيم عبد الفتاح الحوت 

_عضو مجلس الداره مجتمعين التوقيع نيابه عن الشركة لدي البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وجميع المعاملت من كمبيالت وسندات أذنيه وفتح وغلق الحسابات واستصدار دفاتر الشيكات و 

التحويلت وخطابات وشهادات الضمان )بالجنيه المصري والعملت الجنبيه( والتوقيع في ربط وفك الودائع 

وتجزئتها وشراء الشهادات البنكيه واذونات الخزنه بالجنيه المصري والعملت الجنبيه وحق الشراء و اليجار 

للصول المنقول و السيارات والعقارات و الراضي وقبض الثمن و القتراض والرهن وشطب كافه الحقوق و 

المتيازات وابرام كافه المشارطات والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك 

التوقيع علي المخالصات وكافه الوراق و التراخيص وغيرها وتحويلها والتنازل عنها وله في جميع ما سبق حق 

التوقيع علي القرارات والطلبات وكافه العقود بالشراء والتنازل أو اليجار والتصديق وإثبات التاريخ والتسجيل 

علي العقود البتدائية والنهائيه و اليجار و استخراج وإنهاء كافه التراخيص وتجديدها وتسليم واستلم كافه 

المعاملت والمستندات والشهادات والرسومات الهندسيه ورخص التشغيل و البناء و التعديل عليها والتوقيع باسم 

الشركة وضمن اغراضها في كل ما ذكر و توكيل المحامين ولهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

4449 - علء  فرج زكى عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-28 

برقم ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2022  بــ :  

4450 - كريم على عبد المعطى عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    190410   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2022 برقم ايداع   46210 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  استقاله

4451 - احمد حنفي علي احمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    190410   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2022 برقم ايداع   46210 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة  فى علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 

منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات و خطابات الضمان وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولة منفردا 

حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت . ولة منفردا الحق في التوقيع على عقود 

القتراض والرهن لصالح البنوك او للغير ولة منفردا حق توكيل النفس او الغير فى كل او بعض مما ذكر وذلك 

امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه .  وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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4452 - احمد عبد السلم  سيد  احمد اسماعيل  مدير مالى   المقيد برقم قيد    190476   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2022 برقم ايداع   46473 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  وله الحق فى الدارة المالية 

للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات المالية الخاصة بالشركة دون التعاملت المالية الخاصة 

بالبنوك والمصارف .

4453 - منى ابراهيم عبدالسلم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    190476   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2022 برقم ايداع   46473 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  تسويق - ولها الحق فى الدارة 

التسويقية للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود التسويق الخاصة بمنتجات الشركة.

4459 - محمد بهاء الدين عبد ا محمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    190543   

وتم ايداعه بتاريخ    28-07-2022 برقم ايداع   46793 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  للسيد / 

محمد بهاء الدين عبد ا محمد محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردا( أو لكل من السيد / أحمد 

محمد بهاء الدين عبد ا محمد عضو مجلس الدارة والسيد / محمود محمد بهاء الدين عبد ا محمد عضو مجلس 

الدارة )مجتمعين(  حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولهم فى ذلك جميع الصلحيات وتمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والشركات والفراد , كما يكون لهم 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وعلي الخص تعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وكذلك كافة صور التعامل مع جميع البنوك فى فتح وغلق الحسابات الجارية 

والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وعقود التسهيلت الئتمانية  وعقود 

القتراض والرهن وفتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

عقود الشراء لكافة الصول الثابت منها والمنقول والراضي واللت وخطوط النتاج والسيارات وكل هذا باسم 

الشركة ولصالحها أمام كافة الجهات وخاصة الشهر العقاري . كما للسيد / محمد بهاء الدين عبد ا محمد محمد 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردا( أو لكل من السيد / أحمد محمد بهاء الدين عبد ا محمد عضو 

مجلس الدارة والسيد / محمود محمد بهاء الدين عبد ا محمد عضو مجلس الدارة )مجتمعين( حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من الصلحيات السابق ذكرها .

4460 - جون ويليام راتليدج John William Rutledge  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190552   

وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   46869 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  ممثلعن 

شركة سى اتش القابضة المحدودة

4461 - برادلى دانيال موليهيل BRADLEY  DANIEL MULVIHILL  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    190552   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   46869 تم التأشير فى تاريخ 

31-07-2022  بــ :  ممثلعن شركة سى اتش القابضة المحدودة

4462 - يوجين اف كاربينو EUGENE  F CARPINO  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190552   

وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   46869 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  ممثلعن 

شركة سى اتش القابضة المحدودة -

4463 - راندال  هارى  لنجر RANDALL   HARRY LANGER  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

190552   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   46869 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ 

:  ممثلعن شركة سى اتش القابضة المحدودة-تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة لتصبح على النحو التالي:

حق التوقيع على كافة معاملت الشركة وباسمها من سحب وإيداع وتحويل وفتح وغلق الحسابات البنكية 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات, وكذلك 

تمثيل الشركة أمام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية 

تفويض السيد/ راندال هاري لنجر في الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى بنك مصر فرع المركز الرئيسي

4464 - عبد العزيز نصر محمد الكيلنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2001 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

4465 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2001 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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4466 - اشرف عبد العزيز نصر الكيلني  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2001 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع للشريك المتضامن 

/ اشرف عبد العزيز نصر الكيلني منفردا  وذلك من كافة النواحي الفنية والدارية والتجارية والمالية والممثل 

القانوني للشركة امام كافة الجهات الحكومية وباقي هيئات الدولة علي اختلف انواعها وكذلك شركات قطاع 

العمل والستثمار العام والخاص والقتراض باسم الشركة منفردا  وله وحده دون سواه حق الرهن التجاري 

والعقاري منفردا  عن الشركة لنفسه وللغير ولصالح البنوك وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر علي 

ان تكون هذه الدارة في حدود تحقيق الغرض الذي انشأت من أجله الشركة وبغرض تحقيقه وله الحق في بيع 

بعض او كل الصول المملوكة للشركة سواءا  العقارية او المنقولت واللت الخاصة بالشركة .

4467 - فتحي عبد العاطي عبد الغفار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20927 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4468 - مصطفى عبد الحميد طة رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20927 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4469 - كمال خليل كمال خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20927 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  والعضو المنتدب

4470 -  خليل كمال خليل احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20927 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4471 - ممدوح احمد عبدالتواب محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84947   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20927 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4472 - مينا ابراهيم نصيف سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    109309   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-30 

برقم ايداع   32165 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4473 - بول ابراهيم نصيف سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    109309   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-30 

برقم ايداع   32165 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.  

: يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

يكون للسيد / مينا ابراهيم نصيف سليمان والسيد / بول ابراهيم نصيف سليمان مجتمعان الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية وغير الرسمية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وإبرام كافة الصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل , ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعاملت البنكية والمصرفية والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال ولهما حق القتراض والرهن بإسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر .   ـ كما يكون للسيد / مينا ابراهيم نصيف سليمان والسيد / بول ابراهيم نصيف سليمان )

منفردان( حق التوقيع وإبرام كافة أنواع العقود .   ـ أما بالنسبة لحق التوقيع بالسحب والتحويل والتوقيع على 

الشيكات فيكون للسيد / مينا ابراهيم نصيف سليمان والسيد / بول ابراهيم نصيف سليمان )منفردان( بحد أقصى 

50.000 جنيه مصرى )خمسون ألف جنيه مصرى( .   ـ أما بالنسبة لحق التوقيع بالسحب والتحويل والتوقيع 

على الشيكات فيكون للسيد / مينا ابراهيم نصيف سليمان والسيد / بول ابراهيم نصيف سليمان )مجتمعان( بحد 

أقصى 250.000 جنيه مصرى )مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى( .   ـ أما بالنسبة لحق التوقيع بالسحب 

والتحويل والتوقيع على الشيكات فيكون للسيد / بول ابراهيم نصيف سليمان والسيد / وليد عرفات عبد العزيز 

سليمان )مجتمعان( بحد أقصى 250.000 جنيه مصرى )مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى( .   ـ أما بالنسبة 

لحق التوقيع بالسحب والتحويل والتوقيع على الشيكات فيكون للسيد / مينا ابراهيم نصيف سليمان والسيد / وليد 

عرفات عبد العزيز سليمان )مجتمعان( بحد أقصى 250.000 جنيه مصرى )مائتان وخمسون ألف جنيه 

مصرى(.
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4474 - وليد عرفات عبدالعزيز سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    109309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2017 برقم ايداع   32165 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4475 - طارق حمدا محمود عقل  مدير   المقيد برقم قيد    132306   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-05 

برقم ايداع   10412 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة . يمثل 

المدير طارق حمد ا محمود عقل الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 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 أو الجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4476 - دخول اثنين شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    154524   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   33383 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4477 - ابراهيم فاروق محمد عزب مخلوف  مدير   المقيد برقم قيد    155095   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2020 برقم ايداع   35195 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة -  تمثل المديران  الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتجديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركو ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاولتت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها .

4478 - ابراهيم محمد محمود يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    155095   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2020 برقم ايداع   35195 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4479 - محمود مجدي برعي سليم  مدير   المقيد برقم قيد    156766   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-08 

برقم ايداع   40943 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  يكون للمديرين منفردين او مجتمعين , كافه 

السلطات المقرره لداره الشركه والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه ف يهذا النظام أو 

قانون الشركات أو اللئحه التنفيذيه.ويمثل المديرون  / محمود مجدي برعي سليم ونيرين احمد بكري صبره كريم   

الشركه امام القضاء و الغير.ويكون المديرون مسئولين عن ادارتها أمام مؤسسها. و للمديرين مجتمعين او منفردين  

الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات  وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر باسم الشركه وضمن اغراضها
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4480 - حسام احمد عبد الوهاب عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159271   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2020 برقم ايداع   49721 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4481 - على محمد محمود حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159271   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   49721 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4482 - وائل يحيى على على العزبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159271   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   49721 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  - الموافقة باجماع علي إعطاء 

السيد/ وائل يحيى علي علي العزبي رئيس مجلس الدارة والسيد/ محمد اسامه عبدالرؤوف مشهور عضو منتدب 

الحق مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و للسيد/ وائل يحيى علي علي العزبي 

رئيس مجلس الدارة والسيد/ محمد اسامه عبدالرؤوف مشهور عضومنتدب مجتمعين التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق مجتمعين او منفردين في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق 

في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وايضا  لهم الحق في تأسيس الشركات.

4483 - محمد على محمود المدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159271   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   49721 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4484 - محمد اسامه عبد الرؤوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159271   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   49721 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  المنتدب

4485 - طارق محمد نبيل سريو  مدير   المقيد برقم قيد    296059   وتم ايداعه بتاريخ    1996-06-11 

برقم ايداع   8979 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4486 - علء محمد نبيل شريف  مدير   المقيد برقم قيد    296059   وتم ايداعه بتاريخ    1996-06-11 

برقم ايداع   8979 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4487 - علء محمد نبيل سريو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    296059   وتم ايداعه بتاريخ    1996-06-11 

برقم ايداع   8979 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

4488 - محمد وحيد بدرالدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    296059   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1996 برقم ايداع   8979 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج

4489 - محمد نبيل محمد علي سريو  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    296059   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-1996 برقم ايداع   8979 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع   يكون حق 

ويكون للسيد / محمد نبيل محمد  الداره والتوقيع والمسؤوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين   -

على سريو منفردا - حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود القتراض والرهن من البنوك  و كفالة الغير  

وشراء وبيع اصول الشركة والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات     وله حق توكيل الغير فى كل او 

وللسيد / طارق محمد نبيل سريو - والسيد /علء  محمد نبيل سريو مجتمعين فقط حق تمثيل  بعض ما ذكر   -

الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود القتراض والرهن من البنوك  و كفالة الغير  وشراء وبيع اصول الشركة 

ولهم جمعيا حق الدارة والتوقيع  والتوقيع على الشيكات    ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  -

مجتمعين او منفردين   فى تمثيل الشركة وادارتها والتعامل باسمها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتوقيع على كافة العقود 

امام الهيئة العامة للستثمار ومصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى والضرائب العامة والقيمة المضافة  وفتح 

وغلق الحسابات والسحب واليداع

4490 - عل كمال حسين حسن العزب  مدير   المقيد برقم قيد    147585   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2020 برقم ايداع   9289 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  
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4491 - عبدالعزيز محسب عبدالعزيز السيد الجنزوري  مدير   المقيد برقم قيد    147585   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2020 برقم ايداع   9289 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - يكون للمديرون مجتمعين او منفردين كافه السلطات المقرره لداره الشركه والتعامل باسمها وذلك 

فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه في هذا النظام او قانون الشركات او لئحه التنفيذيه ويمثل المديران الشركه 

امام القضاء والغير ويكون المديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب واداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر..

4492 - حازم على محمد عبد الحفيظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6050 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

4493 - نائل صلح الدين  مدير   المقيد برقم قيد    180607   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2022 برقم 

ايداع   6050 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدد غير محدودة

4494 - محمد علي محمد عبدالحفيظ  مدير   المقيد برقم قيد    180607   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-02 

برقم ايداع   6050 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

4495 - محمد سمير يوسف مطر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190747   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47767 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

4496 - عبد الحميد محمد عبد الحميد عابد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294175   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-1996 برقم ايداع   2755 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  - تفويض الدكتور / 

عبدالحميد محمد عبدالحميد عايد بالتوقيع منفردا عن الشركة امام كافه البنوك ويشمل ذلك عمليات السحب واليداع 

وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واليداع والفراج عن راس المال الخاص بالشركة وكافة المعاملت 

المالية الخرى مع البنوك بالضافة للتوقيع منفردا عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

4497 - كمال محمد محمد حتاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71688   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2014 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

4498 - راغب نصر ا محمد صادق سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71688   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2014 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين راغب نصر ا محمد صادق و وجيه يوسف عبد الرازق 

الدسوقي ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستثمار 

شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت ولهما الحق في عزل وتعين مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولها حق ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الدنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر

4499 - وجيه يوسف عبد الرازق الدسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71688   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2014 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

4500 - سامح عبد الباسط على البطاط  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71688   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2014 برقم ايداع   3628 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروج من الشركة
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4504 - محمد طلعت عبد الفتاح مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محدد ة-  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة ولهم منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام الجميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وومتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحدي مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل بيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وللمديرين 

الحق فى فتح فروع اخرى للشركة داخل البلد )فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح 

فروع فيها( وخارج البلد ولهم الحق فى التوقيع على عقود التاسيس والتوقيع امام السجل التجاري واصدار 

السجلت التجارية والتعامل مع كافة الجهات والهيئات داخل البلد وخارجها  )وتفويض السيد / محمد طلعت عبد 

الفتاح مسلم بفتح فرع للشركة داخل المملكة العربية السعودية باسم الشركة ولصالحها او التداخل وشراء حصص 

بشركات اخرى وشراء الشركات( ولهم منفردين او مجتمعين حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.

4505 - هانى حنفى مصطفى الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4506 - محمد سامى عبد البصير دياب  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4507 - محمد سعيد عبد السميع حسن  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4508 - احمد عبد الرحمن محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4509 - محمد جودة مصطفى الشوادفى  مدير   المقيد برقم قيد    165102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4510 - ندى نجيب عاد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    167486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-15 

برقم ايداع   27118 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4511 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167486   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-06-2021 برقم ايداع   27118 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  ممثلعن شركة 

يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي  سكاى للضيافة ش.م.م - 1-

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

ش حق التوقيع عن الشركة " منفردين أو مجتمعين " . ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس  يخولهم أيضا

الدارة " مجتمعين أو منفردين" الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوفيع علي عقود الشراء والبيع واليجار والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها , ولهما 

الحق منفردين أو مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافة 

أنواعها , ولهما مجتمعين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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4512 - كريم خالد مصطفى كامل عبد الفتاح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167486   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-06-2021 برقم ايداع   27118 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  ممثلعن 

شركة سكاى للضيافة ش.م.م

4513 - اشرف حمدى احمد النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167486   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2021 برقم ايداع   27118 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  ممثلعن شركة سكاى للضيافة 

ش.م.م

4514 - محمد محمود محمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71797   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2014 برقم ايداع   4059 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2022  بــ :  خروج

4515 - حسين محمد عبدا على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71797   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2014 برقم ايداع   4059 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن حسين محمد عبد ا علي 

منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4516 - احمد محمد كوثر عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    132961   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-18 

برقم ايداع   12684 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2022  بــ :  تعديل حق التوقيع والدارة ليصبح : يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللسيد / احمد محمد كوثر عبد 

القادر.  منفردا  الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل من جميع البنوك و المصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراص والرهن وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وله حق التوقيع علي عقود التأسيس باسم الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

SAYFEE INTERNATIONAL FOR TRADE 4517 - شركة سيفي انترناشيونال للتجارة والصناعة

INDUSTRY &   شريك   المقيد برقم قيد    132961   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2019 برقم ايداع   

12684 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2022  بــ :  استقالة وتخارج

4518 - شركة ملتيكوم القابضة MULTICOM HOLDING COMPANY W.L.L , ذ.م.م البحرين  

شريك   المقيد برقم قيد    132961   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2019 برقم ايداع   12684 تم التأشير فى 

تاريخ 06-08-2022  بــ :  استقالة وتخارج
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4519 - إسماعيل سعيد إسماعيل احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    90795   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5372 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / اسماعيل سعيد اسماعيل احمد له منفردا حق التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن  اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن 

بأسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر له .

4520 - هند عبدالرازق احمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    90795   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5372 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

4521 - اسلم احمد صلح محمد فودة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    90795   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5372 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

4522 - احمد عبد العزيز عبد الرحمن زهران  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112390   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   42998 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

4523 - حسين اسماعيل امين اغا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170096   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   48752 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

4524 - نهى محمد عبدالدايم عبدالهادى  مدير   المقيد برقم قيد    183110   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2022 برقم ايداع   15874 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  - يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين السيد / عبد القادر 

زكريا احمد زلط والسيدة / نهى محمد عبد الدايم عبد الهادي مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  وفتح وغلق الحسابات والفراج عن 

راس المال القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة  وضمن اغراضها لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهما حق قبض ودفـع المبالغ وتوقيـع وتحـويل وبيـع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق  توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر .

4525 - عبد القادر زكريا احمد زلط  مدير   المقيد برقم قيد    183110   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-14 

برقم ايداع   15874 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  
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4526 - اسراء عبد الغنى عبد الحميد عبد

الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    191270   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2020 برقم ايداع   3298 تم التأشير 

فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  و تباشر المديرة وظائفها لمدة غير محددة - تمثل المديرة الشركة فى علقتها مع 

الغير ولها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة 

عقد الشركة او لئحته التنفيذية  للجمعية العامة - وللمديرة منفردة حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت  بأسم الشركة ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4527 - عماد محمد سعيد بابللي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2765   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2001 برقم ايداع   224 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

4528 - زين سعيد محمد حسن احمدين Zane Said Mohammed Hassan Ahmadein  مدير   

المقيد برقم قيد    98553   وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34204 تم التأشير فى تاريخ 

08-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعبة العامة - 

و للمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و حق الفراج عن راس المال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود 

القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

4529 - سعيد محمد حسن احمدين  مدير   المقيد برقم قيد    98553   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-06 

برقم ايداع   34204 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقالة

4530 - شريف اسماعيل محمد خليفة  مدير   المقيد برقم قيد    159940   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   995 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

4531 - نيفين كامل حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    159940   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2021 برقم 

ايداع   995 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة

4535 - شريف عزمى مصطفى موسى كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159364   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   50004 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشريكين المتضامنين ) السيد /اكرم عاطف سلم بكر ,والسيد / محمد احمد 

عبدالخالق احمد عطال ( ولها مجتمعين اومنفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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4536 - هاني عبدالعليم محمد احمد خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    162803   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10613 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج

4537 - محمد عبدالعليم محمد احمد خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    162803   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   10613 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

4538 - ايمان عادل شفيق علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191043   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-09 

برقم ايداع   49137 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

4539 - محمد خيري محمد مقبل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104047   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11840 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة 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  للسيد  رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب / محمد خيرى محمد مقبل الحق فى التعامل منفردا  باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركه وله الحق  فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد اوبالجل  وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  و لرئيس مجلس الداره  و العضو المنتدب منفردا 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن الودائع والحسابات البنكية  

وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها وكذلك له حق الرهن لصول الشركة وممتلكاتها وابرام التعاقدات مع 

الغير بمختلف الشكال وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وكذلك له الحق منفردا في بيع اصول الشركة 

.

4540 - زكريا العدل محمد الصياد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104047   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11840 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  استقاله

4541 - احمد محمد احمد مقبل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    104047   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11840 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  استقاله

4542 - خيري  محمد مقبل  احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104047   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11840 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4543 - فكر علي  محمد  رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104047   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11840 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4544 - محمود عبد العزيز محمد عليوة  مدير   المقيد برقم قيد    132223   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   10046 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  استقالة

4545 - محمد عبدالعزيز محمد عليوه  مدير   المقيد برقم قيد    132223   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   10046 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة
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4546 - محمد عبد العظيم شحات مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    132223   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   10046 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  بدل من السيد/ محمود عبد 

العزيز محمد

4547 - طارق احمد سليمان على عيطه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    135431   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2019 برقم ايداع   21777 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4548 - ابراهيم كامل محمد محمد حسن احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    135431   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2019 برقم ايداع   21777 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4550 - هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    135431   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2019 برقم ايداع   21777 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين /هاشم عبدالمعبود ابراهيم نصر  و/  طارق احمد سليمان 

علي عيطه مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها  امام جميع الجهات والهيئات 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حق 

التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك ولهما حق السحب من 

حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على الشيكات و إصدار خطابات الضمان من البنوك والغير وكذلك حق 

التوقيع علي عقود البيع للراضي والعقارات والسيارات والمنقولت وجميع اصول وممتلكات الشركة بدون حد 

اقصى ولهم حق البيع والتعاقد للنفس او الغير  ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او باجل 

ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر.

4551 - محمد سعيد عبدالمنعم عليوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148207   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11354 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خروج

4552 - إسلم شعبان على ابوالعل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148207   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11354 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / اسلم شعبان علي ابوالعل والسيدة / سناء عبدالعليم 

حسن حسن العجمي ولهما مجتمعين اومنفردين حق التوقيع علي عقود الشراء بإسم الشركة وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و لهما مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمنقولة 

للنفس وللغير ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .خروج شريك موصى مذكور بالعقد - ودخول شريك موصى مذكور بالعقد 

.

4553 - سناء عبد العليم حسن حسن العجمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148207   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11354 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4554 - ليندا عبدالعزيز خليل دياب  مدير   المقيد برقم قيد    175195   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-03 

برقم ايداع   52115 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  
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4555 - احمد عبدالعزيز خليل دياب  مدير   المقيد برقم قيد    175195   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-03 

برقم ايداع   52115 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة .

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات إدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديران مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , ولهما مجتمعين أو منفردين الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما 

مجتمعين أو منفردين حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4556 - محمود محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191190   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   49826 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4557 - مصطفى عبدالفتاح عبدالوهاب عبدالفتاح مرسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164597   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2005 برقم ايداع   230 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

4558 - سراج الدين طارق محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    164597   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   230 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن ) سراج الدين طارق محمد احمد ( منفردا   المدير فقط الحق 

في التوقيع علي عقود بيع او اقتراض أو رهن اصول الشركه   للسيد سراج الدين طارق محمد احمد ) المدير 

والشريك المتضامن ( حق التوقيع علي انشاء الحسابات البنكيه والتعامل عليها أو لمن يفوضه أو يوكله منفردا

4559 - حسام الدين احمد محمد البشير  مدير   المقيد برقم قيد    190119   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2022 برقم ايداع   44843 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الضرائب المصرية والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والتأمينات 

الجتماعية والغرفة التجارية و وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و وزارة الخارجية والرقابة علي الصادرات 

والواردات والعلمات التجارية والجمارك والمواني والسجل التجاري والدفاع المدني والمن الصناعي والمحليات 

وجميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وفتح العتمادات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم الحق في التوقيع بإسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات والتي تساهم فيها الشركة ولهم الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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4560 - نغوين فن سانج  Nguyen Van Thang  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191271   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-08-2022 برقم ايداع   50239 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بالشركة 

NGUYEN  ومنحه الصلحيات اللزمة.   الموافقة على إضافة الصلحيات التالية إلى السيد/ نغوين دوك فو

DUC VU, عضو مجلس إدارة الشركة والسيد/ نغوين فان سانج NGUYEN VAN THANG عضو مجلس 

الدارة منفردين أو مجتمعين: يكون لكل من السيد/ نغوين دوك فو NGUYEN DUC VU )عضو مجلس 

الدارة( والسيد/ نغوين فان سانج NGUYEN VAN THANG )عضو مجلس الدارة( منفردين أو مجتمعين 

الحق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما منفردين أو مجتمعين 

الحق في التوقيع على عقود القتراض وعقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها, وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولتحقيق أغراضها. كما يحق لهما منفردين أو مجتمعين الفراج عن رأس المال 

المودع بالبنك والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على 

الشيكات وطلب استصدار دفاتر الشيكات والعتمادات وخطابات الضمان, وكافة التعاملت البنكية بدون حد أقصى 

أمام كافة البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها. ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض مما ذكر. ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

4561 - احمد محمد محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191274   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   50245 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

4562 - سومر خليل الحاج حمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114498   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   51194 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

4649 - مارك شريف حبيب زريق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    109337   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2000 برقم ايداع   2538 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4697 - محمد ابراهيم مصطفى كمال حسن  مدير   المقيد برقم قيد    163561   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2021 برقم ايداع   13161 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4698 - اسلم محمد نجيب محمود عبد الغنى  مدير   المقيد برقم قيد    163561   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2021 برقم ايداع   13161 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

4699 - محمود احمد حسين حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    163561   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-18 

برقم ايداع   13161 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  استقالة

4700 - هشام ابراهيم مصطفى كمال حسن  مدير   المقيد برقم قيد    163561   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2021 برقم ايداع   13161 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4701 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53144 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4702 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53202 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4703 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53206 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4704 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53207 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4705 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53208 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4706 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176269   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   53209 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  
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4711 - محمد عبد ا رشاد محمد إبراهيم بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    276477   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-1993 برقم ايداع   3793 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة ماجنا 

للهندسة و النشاءات

4712 - امجد سعيد الوكيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    276477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1993 برقم ايداع   3793 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  ممثل عن هيئة المحطات النووية

4563 - محمد خليل الحاج حمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114498   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   51194 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم  السيد / محمد خليل الحاج حمود - مدير وشريك 

متضامن   السيد / مروان خليل الحاج حمود - مدير وشريك متضامن   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 وإيداع وفتح حسابات 

وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أوبالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر عدا الشركاء الموصين حال دخولهم 

الشركة

4564 - محمد زينهم ابواليزيد  عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    153293   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28993 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمدير منفرد الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات  الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان  والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها..

4565 - ساره صموئيل عزيز عبد المسيح  مدير   المقيد برقم قيد    153293   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28993 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  استقاله

4566 - انس عمر غبشه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92523   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-11 

برقم ايداع   12054 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

4567 - مصطفى عمر غبشه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92523   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-11 

برقم ايداع   12054 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  استقاله

4568 - فدوى محمد عبد الوارث الشريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    126230   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   43122 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

4569 - صافى عنتر وهبه ضبيش  مدير   المقيد برقم قيد    137230   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-09 

برقم ايداع   28661 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

4570 - ريم صافي عنتر وهبة ضبيش  مدير   المقيد برقم قيد    137230   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28661 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  
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4571 - ابراهيم جمعه سالم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    137230   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-09 

برقم ايداع   28661 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة. وللمديرون منفردين, الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم. وكذلك التعامل  منفردين مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر

4572 - عصام الدين ابراهيم جمعه سالم  مدير   المقيد برقم قيد    137230   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28661 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

4573 - محمد زاهر السيد عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    147848   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   10181 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / محمد زاهر السيد عبد المقصود     )منفردا ( 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل مع الشهر العقاري وتمثيل الشركة امام القضاء 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال  

والقتراض و الرهن  والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر

4574 - علي سليم كوتشوك مومجولرAli SELIM KUCUK MUMCULAR  مدير   المقيد برقم قيد    

147848   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   10181 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ 

  :

4575 - إسماعيل اوزيورت ISMAIL OZYURT  مدير   المقيد برقم قيد    147848   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   10181 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

4576 - محمد امين دمير بيك  MEHMET EMIN DEMIRBAG  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    

147848   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   10181 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ 

  :

4577 - محمد علي يغيت  MUHAMMET ALI YIGIT  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    147848   

وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   10181 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  
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4578 - احمد عباس عليوى عليوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191341   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   50573 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  بموجب اجتماع مجلس الدارة 

المعتمد بتاريخ  2022/8/21 - السيد / احمد عباس عليوى عليوى رئيس مجلس الدارة وله فى ذلك الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل   وله حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

الضمان و العتمادات المستندية وشهادات الضمان  والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها كما أن له منفردا حق القتراض والرهن. وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . علما بان بيع الصول الثابتة من خلل الجمعية العامة

4579 - فكرى محمود اسماعيل عطوه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1709   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1998 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية الشريك/ فكرى محمود إسماعيل عطوه مجتمعا مع اى من الشركاء المتضامنين /

مصطفى هلل مرزوق غنيم او الشريك المتضامن احمد عبدالعزيز زينهم مرسى .على أن يكون لهم حق التوقيع 

عن الشركة والتصريح لهم بالستدانة من البنوك والتوقيع على كافة عقود المديونية والرهن وذلك بضمان كافة 

اصول الشركة وموجوداتها وشراء وبيع الصول الثابته والسيارات بجميع انواعها وذلك فيما عدا الشركاء 

الموصيين

4580 - احمد فكرى محمود اسماعيل عطوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1709   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1998 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

4581 - ياسمين  نبيل عبد المرضى  عمارة  مدير   المقيد برقم قيد    152641   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26830 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

4582 - محمد صلح الدين محمد توفيق

السكرى  مدير   المقيد برقم قيد    152641   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2020 برقم ايداع   26830 تم 

التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.-

4583 - محمد جمال الدين محمود  عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    189506   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42198 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

4584 - حنين جمال الدين  محمود  عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    189506   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42198 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

4585 - جمال الدين محمود عبدل بدر  مدير   المقيد برقم قيد    189506   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42198 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم )منفردين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين )منفردين( حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل )منفردين( مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهم الحق )منفردين( في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق )منفردين( في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم )منفردين( حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم )منفردين( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4586 - محمود جمال الدين محمود عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    189506   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42198 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  
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4587 - ايمان محمد رشاد محمد محمود  العريان  مدير   المقيد برقم قيد    189506   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42198 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

4588 - اشرف سور نسيم عازر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191386   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2022 برقم ايداع   50824 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة أوراسكوم 

العقارية ش.م.م - الموافقة علي أن تكون التوقيعات الرئيسية للشركة بفتح الحسابات بجميع العملت و السحب و 

اليداع و التحويلت وفك وربط الودائع و فتح حسابات زيادة في رأس المال للشركة و الفراج عن رأس المال و 

لهم الحق في التعامل علي الخدمات المصرفية و اللكترونية و أي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك ولهم 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك علي النحو التالي :المجموعة )أ( : أشرف سور 

نسيم عازر )رقم قومى 265060100038( - طارق أحمد محمود كامل أحمد لبيب   رقم قومى ) 

27509260103531 ( - المجموعة )ب( : شريف منير نعمة ا أمين سليمان ) رقم قومى 

27005162101912 ( - وائل موريس ذكي جرجس ) رقم قومى 27203290100232 ( . علي أن تكون 

جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين. قرر مجلس 

الدارة أن يكون توقيع الستاذ/ وائل موريس ذكي جرجس والستاذ/ شريف شاكر عريان عبده  ) رقم قومى 

27106142101976 ( مجتمعين بحد أقصي مبلغ 1.000.000 جنيه مصري ) مليون جنيه مصري ( أو ما 

يعادلها من العملت الخري. الموافقة علي تفويض كل من الستاذ/ أشرف سور نسيم عازر و الستاذ/ طارق 

أحمد محمود كامل أحمد لبيب و الستاذ/ طارق محمد ياسر عبدالمنعم السيد جادا و الستاذ/ شريف منير نعمة ا 

أمين سليمان في التوقيع علي عقود البيع و الشراء و الرهن و القتراض و بكافة أنواعها لصالح الغير أو لصالح 

البنوك وكذلك التوقيع علي عقود التمويل العقاري و التمويل التأجيري و التي تكون الشركة طرف فيها وذلك أمام 

مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و كافة المصالح الحكومية و غير الحكومية التي يستلزم التوقيع أمامها ولهم 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر علي أن يكون التوقيع لي إثنين منهم مجتمعين. الموافقة 

علي تفويض السيد رئيس مجلس الدارة في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و ذلك أمام الهيئة العامة للستثمار 

و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة الشركات و مصلحة الشهر العقاري و نقابة المحامين و 

الغرفة التجارية و السجل التجاري و أي مصلحة حكومية أو غير حكومية يستلزم التوقيع أمامها وله في ذلك أوسع 

السلطات وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر

4589 - محمد ضياء الدين عبد الفتاح محمود  مدير   المقيد برقم قيد    297215   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-1996 برقم ايداع   12687 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تنفيذى للشركة يقوم بالدارة 

لمدة 3 سنوات

4590 - الستاذ سكوت توماس ميتشل  ممثل   المقيد برقم قيد    297215   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-1996 برقم ايداع   12687 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يقوم بتمثيل شركة سبكترام جيو 

ليمتد لمده ثلث سنوات

4591 - دخول 2 شركاء موصيين مذكوريين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    4660   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2003 برقم ايداع   870 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4592 - احمد محمد احمد رجب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    121346   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2018 برقم ايداع   22776 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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4593 - شعبان محمد احمد رجب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    121346   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2018 برقم ايداع   22776 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركه 

وضمان اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركه ولصالها ولهما الحق في 

تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركه وصالحها وله حق قبض 

ودفع المبلغ والتوقيع والتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر . ولهم مجتمعين او منفردين حق السحب من البنوك وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه , وكذلك سداد كافه المستحقات الخاصه بشركه تنميه الريف المصري الجديد حاليا 

ومستقبل .

4594 - خروج عدد 16 شريك موصى مذكورين باعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    121346   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-05-2018 برقم ايداع   22776 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4595 - دخول عدد 9 شريك موصى مذكورين بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    121346   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-05-2018 برقم ايداع   22776 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4596 - علي عبد الباسط علي محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    121346   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2018 برقم ايداع   22776 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  خروج

4597 - نبيل بن على بن صالح ابوالنجا  مدير   المقيد برقم قيد    175055   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   51724 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4598 - حسين عبدالمنعم  محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    175055   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   51724 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4599 - خالد عزب مرسي عزب  مدير   المقيد برقم قيد    175055   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-02 

برقم ايداع   51724 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد / 

نبيل بن على بن صالح ابوالنجا. والسيد /  خالد عزب مرسى عزب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات و 

استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

وحق القتراض والرهن وكذلك لهما حق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وايرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر   وللسيد / حسين عبد المنعم محمد السيد 0 و 

للسيد / على احمد على احمد 0 )مجتمعين او منفردين( حق ادارة العلقات العامة بالشركة

4600 - ورده  محفوظ محمدين علي  مدير   المقيد برقم قيد    177370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   59180 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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4601 - اشرف عيد يونس محمد  مدير   المقيد برقم قيد    177370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   59180 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  - و يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة- 

يمثل مديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة   

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة . وللمديران 

مجتميعن حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع 

علي عقود الشراء والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4602 - هند رشاد عبدالظاهر على سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    183523   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2022 برقم ايداع   17688 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع 

والمسؤوليه أمام الجهات الرسميه لشريك المتضامن /هند رشاد عبد الظاهر علي سيد وله منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع علي شيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها ولها الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل وله حق توكيل الغير وكل أو بعض ما ذكر 

فيما عدا الشركاء الموصين

4603 - عماد احمد عباس إمام  مدير   المقيد برقم قيد    183523   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2022 برقم 

ايداع   17688 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4604 - مسعد عشرى محمد نقماش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187904   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   51012 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4605 - دخول شريك موصى موجود بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    189235   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   40661 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4606 - نهى عاصم بسطاوي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189378   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41423 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4607 - محمد عبد ا حلمي محمد حلمي ابو عيطه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191469   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2022 برقم ايداع   51283 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

4608 - مروه عبد ا حلمى محمد حلمى محمد ابو عيطه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191470   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2022 برقم ايداع   51284 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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4609 - بهاء الدين فؤاد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2730   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1999 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  يتولي اداره الشركه السيد / بهاء 

الدين فؤاد ابراهيم )شريك متضامن   و السيد / عمرو بهاء الدين فؤاد ابراهيم   ) شريك المتضامن ( مجتمعين او 

منفردين  في حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه واداره العمال واستخراج التراخيص 

والسجلت واستلمها ومراجه البنوك وفتح حسابات الشركه ومراجعه كتابات العدل ومكاتب العمل واستخراج 

واداره الجوازات وكافه الدوائر الحكوميه ذات العلقات وانهاء جميع الجراءات المتعلقه بذلك والتوقيع والتعقيب 

واستلم وتسلم وتوكيل الغير وكاله خاصه وحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشخاص 

الموصييون ول يجوز توكيلهما في اي مما سبق ذكره   ويكون للسيد / بهاء الدين فؤاد ابراهيم منفردا حق الرهن 

والتوقيع بجميع الدارات والوزارات والجهات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه .  أقر انا / بهاء الدين فؤاد 

ابراهيم بصفتي مدير الجتماع بأنني مسؤل مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات 

ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة.

4610 - احمد يوسف سلمه اسماعيل مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2001 برقم ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

4611 - مارك  أندور ليبتون  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2001 برقم ايداع   

4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

4612 - عبدالخالق يوسف محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    2001-09-16 

برقم ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

4613 - وسام حمدي قطب حداد  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2001 برقم 

ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4614 - محمد كمال الدين حسين محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2001 برقم ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4615 - مياده محمد سعيد عبد الحميد عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    7590   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2001 برقم ايداع   4985 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثـل المـديرون الشـركة فــى علقتها مع  الغير ويكون لى من المديـرين: 1- السيد/ محمد كمال 

الدين حسين محمد حسين 2 - السيد/ وسام حمدى قطب حداد 3-السيدة/ ميادة محمد سعيد عبد الحميد عبد القادر - 

منفردين - أوســـع السلطــات لدارة الشركة والتعامل باسمها, فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون 

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويكون لي من المديرين منفرد ا الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء, والحق في 

تفويض أو توكيل الغير. ويكون لى واحد من المديرين منفردا  السلطات التالية:  حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشخاص الطبيعين. حق 

التوقيع عن الشركة أمام السجل التجارى والشهر العقارى وشركات القطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة 

أشكالهم.  حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى جميع التعاملت والعقود التي ل تزيد قيمتها عن خمسين ألف 

)50,000( جنيه مصري. ويكون لى اثنين من المديـــرين )مجتمعين) السلطات التالية:  حق التوقيع عن الشركة 

أمام البنوك وفتح الحسابات البنكية وسحب وإيداع مبالغ من الحسابات البنكية  للشركة, واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان. حق إبرام الرهن التجارى على أصول الشركة والقتراض من البنوك لدعم نشاط الشركة. حق 

تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى جميع التعاملت والعقود التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف )50000( جنيه 

مصري.  - حق شراء وبيع السيارات المملوكة للشركة.  - ويكون لي إثنين من المديرين الحق في تفويض 

شخص أو أشخاص من الغير فى كل أو بعض سلطاتهم المذكورة في هذه المادة.

4616 - علء محمد صلح الدين محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79612   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2015 برقم ايداع   1857 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4617 - طونى سليمان فريجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105701   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1996 برقم ايداع   1127 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  البقاء على التشكيل الحالي 

لمجلس الدارة بدون تعديل وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ إنعقاد الجمعية بنفس 

الصلحيات السابقة.

4618 - محمد سعيد عبدالعزيزاحمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    146859   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   7006 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة
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4619 - اسامه جمال مصطفى عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    146859   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-12 

برقم ايداع   7006 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

4620 - شادى ابواليزيد حسن عباس  مدير   المقيد برقم قيد    146859   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-12 

برقم ايداع   7006 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

4621 - اسلم طاهر خيرى عوض  مدير   المقيد برقم قيد    146859   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-12 

برقم ايداع   7006 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  - يمثل المدير السيد /  اسلم طاهر خيري عوض  

الشركة في علقتها مع الغير و لـه في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و له حق التعامل بإسم الشركة و ضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية له و 

إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق التوقيع علي 

عقود القتراض و الرهن و البيع و الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و 

المنقولت و له الحق في تعيين و عزل مستخدمى و  وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك باسم 

الشركة و  لصالحها  وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4622 - مياده محمد عبدالعزيز ابوالغيط  مدير   المقيد برقم قيد    180593   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2022 برقم ايداع   5885 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4623 - عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو الغيط  مدير   المقيد برقم قيد    180593   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2022 برقم ايداع   5885 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  يمثل السيد عبدالعزيز محمد 

عبدالعزيز ابو الغيط 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 أولئحة التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفرد حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ابداع  والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغرضها وكذلك له الحق في التوقيع على 

عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكها العقارية و الراضي و السيارات و العقارات 

و المنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصففات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر

4624 - محمد فوزي محمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191510   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51374 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4625 - محمد فوزي محمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191510   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51382 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4626 - محمد فوزي محمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191510   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51389 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

4627 - اسلم محمد محمود احمد  شريك   المقيد برقم قيد    15041   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-08 

برقم ايداع   7603 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  موصى - خروج شريك موصى مذكور بالعقد

4628 - محمود مصطفى احمد جمال الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78592   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   30201 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4629 - تامر محمود مصطفى احمد جمال

الدين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    78592   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-14 

برقم ايداع   30201 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  
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4630 - محمد محمود مصطفى احمد جمال الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78592   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-12-2014 برقم ايداع   30201 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4631 - ريهام محمود مصطفى  احمد جمال الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78592   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-12-2014 برقم ايداع   30201 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4632 - على عبد النبى على حسن راشد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    101550   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4633 - احمد علي عبدالنبي علي راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101550   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4634 - عبدالغفار عبدالنبى على حسن راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101550   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-01-2017 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4635 - فيصل عبد النبي علي حسن راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101550   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-01-2017 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4636 - السيد عبد النبى على حسن راشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101550   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لثلث 

سنوات , وتحديد الصلحيات لرئيس  واعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتالى:  الستاذ / السيد عبد النبى على 

حسن راشد  رئيس مجلس الدارة والستاذ / على عبد النبى على حسن راشد العضو المنتدب منفردين الحق  فى 

ابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل , والتوقيع 

عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى  والتعامل 

مع الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية ووزارة الصحة والسكان ومصلحة الجمارك والغرفة 

التجارية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولة منفردا الحق فى التعامل مع البنوك وسحب وإيداع كافة 

المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية 

والقتراض والرهن من البنوك وغيرها من التصرفات المالية والتجارية ولة الحق فى بيع الصول الثابتة وبيع 

سيارات الشركة والمقطورات ومواتير السيارات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أوبعض صلحياته

4637 - احمد حسين محمد شعلن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    117140   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   7516 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أعراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو 

بالجل و حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .
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4638 - بهاء ناجي عبدالرازق مصطفى عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    142676   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   49356 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.- يمثل المدير في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها , والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان , وله حق للقتراض والرهن والرهن وبيع اصول 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 اذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

4639 - محمد صفوت بيومي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    142676   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   49356 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  استقالة

4640 - هيثم محمد جمال عبدالغنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    179682   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   2692 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع أمام 

الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين علي أن يكون السيد المهندس / هيثم محمد جمال عبد الغني له منفردا الحق 

في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم 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 والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر . ويكون للشريك المتضامن 

/عبد ا عبد القوي منصور مغربي اليمني الجنسيه وللشريك المتضامن /هيثم محمد جمال عبد الغني مجتمعين حق 

الدارة فيما يتعلق بالعلقات العامة وبالتسويق والدعاية لنشاط الشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهما 

اتخاذ كافة الجراءات والتعاقدات التي تحقق غرض الشركة والتوقيع مجتمعين علي كل ما يلزم لهذا المر داخل 

وخارج مصر ولهما مجتمعين إبرام عقود الدعاية والتسويق مع كافة الجهات الحكومية داخل وخارج مصر 

وخارجها .

4641 - خروج شريك موصى  تحميل   المقيد برقم قيد    179682   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-16 

برقم ايداع   2692 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4642 - دخول شريك موصى  تحميل   المقيد برقم قيد    179682   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2022 برقم 

ايداع   2692 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

4643 - محمد يوسف عبد العزيز يوسف عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4454   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1999 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع امام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن / محمد يوسف عبد العزيز يوسف عطيه  منفردا

4644 - يوسف عبد العزيز يوسف عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4454   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1999 برقم ايداع   1272 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  
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4645 - عمرو سمير محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14332   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   6077 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  - تشكيل مجلس الدارة -  يملك 

حق التوقيع عن معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة من مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة مجتمعين او منفردين يملك حق التوقيع والدارة عن الشركة رئيس مجلس الدارة السيد /   عمرو 

سمير محمد محمود  والسيد / محمد  سمير محمد محمود مجتمعين او منفردين  ولهم كافه الصلحيات المخوله لهم 

من قبل القانون ولهم حق التوقيع عن الشركة  امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فى مصر او فى الخارج 

ولهم حق تمثيل الشركة امام كافة الهيئات والفراد وكافة النواحى الفنية والدارية من تعيين الموظفين وتحديد 

رواتبهم وتوقيع الجزاءات عليهم والتوقيع على عقود العمل وادخال التعديلت الفنية التى تتطلبها مصلحة العمل 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهم حق التوقيع امام 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقتراض والرهن ,  ولهم الحق فى توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما سبق

4646 - عصام ابو الفتوح متولى جعفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14332   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   6077 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4647 - كريم مصطفى محمود فودة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14332   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   6077 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4648 - محمد سمير محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14332   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   6077 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4650 - محمد محمود محمد قطب  مدير   المقيد برقم قيد    151822   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-04 

برقم ايداع   23943 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  - يمثل المديرون الشركة  فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لى حتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

4651 - احمد محمد محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151822   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-04 

برقم ايداع   23943 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4652 - عبد الرحمن محسن محمد عبد العاطى  مدير   المقيد برقم قيد    156438   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39798 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4653 - مجدى محمد عبدالعاطى السيد ريان  مدير   المقيد برقم قيد    156438   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39798 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  ويبشر المديرون  وظائفهم لمدة 

غير محددة

4654 - محمد  طارق حسن  رشوان  مدير   المقيد برقم قيد    156438   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39798 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4655 - مينا جورج حنا بسطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191744   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   52384 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

4656 -  محمد حامد السيد على  مدير   المقيد برقم قيد    90941   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2016 برقم 

ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  استقاله

4657 -  ابراهيم حامد السيد على  مدير   المقيد برقم قيد    90941   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-22 

برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  استقاله
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4658 - محمود محمد ابراهيم سراج الدين  مدير   المقيد برقم قيد    90941   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2016 برقم ايداع   5836 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة- يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظه به صراحة عقد الشركة او القانون او لحته التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون 

للسيد / محمود محمد ابراهيم سراج الدين ) مدير الشركة ( منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال  العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية و 

الراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك له حق  التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وله كافة السلطات والصلحيات في إدارتها وفتح فروع لها داخل 

المحافظات المصرية والقيام بتأسيس شركات أو الدخول في شركات قائمة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية 

وفتح فروع لهذه الشركات وتحديد أنشطتها وله الحق الكامل في توقيع اتفاقيات شراء وبيع الحصص وكذلك 

الملحق والقرارات التعديلية التي تملكها الشركة او تشارك فيها وله كافه السلطات والصلحيات اللزمة لدارة 

تلك الشركات وتعيين وعزل المداراء للشركات والفروع التابعة لها ومنحهم الصلحيات اللزمة لدارة الشركات 

او الفروع التي تملكها  وله حق    توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4659 - محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4660 - ايمن على محمد بدر على  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-27 

برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ) استقالة ( .

4661 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ) عزل ( .

4662 - طارق احمد فتحي احمد محمد حماد  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ) عزل ( .

4663 - خالد احمد محمد عبد العزيز النجار  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ) عزل ( .
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4664 - محمد فرحات محمد جودة  مدير   المقيد برقم قيد    102665   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-27 

برقم ايداع   7458 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. للستاذ/ محمد فرحات محمد جودة مدير الشركة تمثيل 

الشركة أمام القضاء. كما يحق للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ 

عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع المؤسسات والهيئات 

والجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والوزارات بما في ذلك على سبيل المثال 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الجمارك 

ومصلحة ومأموريات الضرائب والشهر العقاري بما في ذلك إصدار وإلغاء التوكيلت وإدارة المرور وجهاز 

شئون البيئة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التربية والتعليم وجميع إداراتها وشركات وادارات 

الكهرباء والغاز والمياه ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر. ويحق للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد 

بدر علي )من غير المديرين( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص النشطة المتعلقة بتشغيل وإدارة المدارس التي 

لها تأثير مالي بحد أقصى 2000000 جنيه ا مصري ا أو ما يعادله بأي عملة أخري أما إذا كان التأثير المالي يزيد 

عن 2000000 جنيه ا مصري ا أو ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد 

وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( مجتمعين مع السيد/ 

محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو السيد/ أحمد همام محمد عبده السعيد )من غير المديرين( ولكل منهم الحق 

في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق بإبرام أي تسهيلت جديدة للقتراض أو إصدار أي 

قرض أو سند أو أي أداة دين مماثلة أو تعديل شروط أي تسهيل أو قرض أو سند دين بقيمة ل تتجاوز اثنين مليون 

جنيه مصري )2000000( جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري فيكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد 

المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( وفيما 

يزيد عن 2000000 جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري فيكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( مجتمعين مع 

السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد )من غير المديرين( ولكل 

منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق بالتوقيع على كافة المستندات الخاصة 

بتسوية أي نزاع أو دعوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات الوساطة وكذلك تحصيل الديون في سياق النشاط المعتاد 

أو أي إجراء ويكون المبلغ المطالب به من قبل الشركة أو ضد الشركة أو أي من شركاتها التابعة بشرط أل يتجاوز 

قيمة كل إجراء مبلغ 2000000 جم )اثنان مليون( جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق التوقيع 

للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من 

غير المديرين( أما ما يزيد عن 2000000 جم )اثنان مليون( جنيه مصري ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق 

التوقيع  للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر 

علي )من غير المديرين( مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد 

عبده السعيد )من غير المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق 

بالتنازل عن أو حوالة أو بيع أصول الشركة, وذلك من خلل صفقة واحدة أو عدة صفقات مرتبطة, وبحيث تكون 

القيمة الجمالية المباعة أو المتنازل عنها أو المنقولة أو هذا الجزء من العمال بقيمة ل تتجاوز مبلغ 2000000 

جم )اثنان مليون( جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( أما فيما يزيد 

عن 2000000 جم )اثنان مليون( جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري فيكون حق التوقيع للسيد/ أحمد 

إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير 

المديرين( مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد )من 

غير المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق بإبرام أي 

تعاملت مع مجموعة الشركات المساهمة )الشركاء في الشركة( أو الشركات الشقيقة لها يكون حق التوقيع للسيد/ 

أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير 

المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما  يتعلق بإبرام أو تعديل 

شروط جميع عقود القروض أو التسهيلت مع أي من الشركاء في الشركة والشركات الشقيقة لها بقيمة ل تتجاوز 
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2,000,000 جم )اثنين مليون( جنيه ا مصري ا أو ما يعادله بأي عملة أخري يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب 

عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( أما 

فيما يزيد عن 2.000.000 جم )اثنان مليون( جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أخرى فيكون حق التوقيع 

للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من 

غير المديرين( مجتمعين مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد 

)من غير المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق بالتوقيعات 

أمام البنوك أو يتعلق بالمعاملت المصرفية وفتح وغلق الحسابات المصرفية وأي توقيعات معتمدة لدى البنوك 

وتنفيذ العقود والتفاقيات والتوقيع على عقود القرض والرهون والضمانات والكفالة والسحب على المكشوف 

والمستندات الذنية والكمبيالت وأي مستندات أخرى متعلقة بعقود القرض التي تبرمها الشركة وغير ذلك من 

المعاملت المالية والبنكية بحد أقصي 2.000.000 جم )اثنان مليون( جنيه مصري أو ما يعادله بأي عملة أخري 

يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمعا مع السيد/ عادل علي 

محمد بدر علي )من غير المديرين( أما فيما يزيد عن 2.000.000 جنيه مصري يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد 

إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير 

المديرين( مجتمع ا مع السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن أو الستاذ/ أحمد همام محمد عبده السعيد )من 

غير المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. وفيما يتعلق بالتحويلت بين 

الحسابات البنكية باسم الشركة لدي جميع البنوك يكون حق التوقيع للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من 

غير المديرين( مجتمعا  مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من غير المديرين( وذلك دون حد أقصي ولهما 

تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما يتعلق بالتوقيعات على المدفوعات الخاصة بالرواتب يكون 

للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ عادل علي محمد بدر علي )من 

غير المديرين( ولكل منهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. ويكون للسيد/ أحمد إيهاب 

محمد العيسوي )من غير المديرين( الممثل القانوني للمدرسة المملوكة للشركة الحق في تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع إداراتها ومديرياتها.

4665 - حماده محمد أحمد هلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء السيد/حماده محمد احمد هلل والسيد/ محمد علي عبدالسلم عبد الحليم  

والسيد/ محمد جمال صلح الخولى ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والرسمية , ولهم حق التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت 

البنكية وفتح والغاء حسابات الشركة لدي البنوك ولهم حق السحب من حسابات الشركة لدي البنوك والتوقيع علي 

الشيكات وفتح العتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان ولهم مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود القرض 

والرهن والتسهيلت الئتمانية من البنوك والغير وكذلك حق التوقيع علي عقود البيع للراضي والعقارات 

والسيارات والمنقولت وجميع اصول وممتلكات الشركة بدون حد اقصى والتوقيع علي عقود كفالة الغير ولهم حق 

البيع والتعاقد للنفس او الغير ولهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

4666 - محمد يحى محمد هلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4667 - نصر عبد البارى احمد الشريف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4668 - مصطفى مهدى عبد البارى الشريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4669 - محمد  على عبد السلم عبد الحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4670 - محمد  جمال صلح الخولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    134864   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19703 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  
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4671 - علء عادل اسماعيل الدالى  مدير   المقيد برقم قيد    166521   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-26 

برقم ايداع   23321 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  - يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق منفردين او مجتمعين فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق منفردين او مجتمعين قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق منفردين او مجتمعين توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4672 - كريم مصطفى عبدالرحمن حسن  مدير   المقيد برقم قيد    166521   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   23321 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4673 - عبدالصادق محمد عبد الصادق يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    179583   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2423 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4674 - محمود رفعت محب طه  مدير   المقيد برقم قيد    179583   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-13 

برقم ايداع   2423 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4675 - احمد رفعت محب طه  مدير   المقيد برقم قيد    179583   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2022 برقم 

ايداع   2423 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  - وتباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرون السيد / عبد الصادق محمد عبدالصادق يوسف والسيد / محمود رفعت محب طه والسيد / أحمد رفعت 

محب طه الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راسمال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن و التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات  الضمان و بيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4676 - محمد احمد محمد محمود سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181055   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8162 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  
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4677 - محمد رمضان جوده بيومى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    181055   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8162 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين وهما : السيد / احمد محمد محمود سليمان , والسيد / محمد 

رمضان جودة بيومي . مجتمعين او منفردين لهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وابداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجـورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية وأبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4678 - فهد محمد رمضان جودة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    181055   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8162 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4679 - احمد محمد محمود سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181055   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2022 برقم ايداع   8162 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4680 - بندارى عبد الرؤوف مصطفى  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    182816   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14601 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4681 - احمد السيد احمد اسماعيل مهنا  مدير   المقيد برقم قيد    182816   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14601 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدوده - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.وللمدرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السنادات الذنية والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللمديرين  السيد / أحمد السيد أحمد 

إسماعيل مهنا , السيد / محمد السيد أحمد إسماعيل مهنا الحق منفردين أو مجتمعين فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها .

4682 - محمد السيد احمد اسماعيل مهنا  مدير   المقيد برقم قيد    182816   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   14601 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4683 - انتصار عبد المتجلى  مسلم سنوسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    184504   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   21722 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4684 - ساره جابر مصطفى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    184504   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   21722 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

4685 - عبد المحسن محمد الواثق بال امين عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4686 - وائل اسماعيل محمد  محمد  تعيلب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4687 - اسماعيل محمد محمد تعيلب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  
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4688 - عاصم  محمد  السيد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4689 - احمد  رزق محمد  الدهشان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4690 - عيد قرنى محمد بيومى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-1998 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك عيد قرنى محمد بيومى والشريك وائل إسماعيل محمد محمد تعيلب 

مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وأما حق القتراض من البنوك والرهن وبيع وشراء 

أصول الشركة والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية أمام الشهر العقارى والسيارات وتعيين وعزل 

الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم ومكافأتهم للشريكين مجتمعين

4691 - عبدا نجيب كامل سلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5016   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2004 برقم ايداع   72 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  خروج للوفاه

4692 - اشرف وجيه زكي يسطوروس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41546   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-10-2009 برقم ايداع   20501 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4693 - سامح منير عدلى سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41546   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   20501 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4694 - هانى منير عدلى سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41546   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   20501 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4695 - خروج شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    78820   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31220 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4696 - دخول شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    78820   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31220 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

4707 - عدلى صبحى سعد صليب بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191852   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2022 برقم ايداع   52921 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  الموافقة علي تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة لتصبح   يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين اومجتمعين   وللسيد / عدلى صبحى سعد 

صليب بدوى رئيس مجلس الدارة والسيد / نصيف صدقى نجيب حنا   نائب رئيس مجلس الدارة السيد/ بيشوى 

مسعد عبدالمسيح جرجس عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك ولهم الحق في تعيين   وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات وامام جميع ادارات المرور وامام مصلحة الشهر العقاري ولهم 

الحق في التعامل مع البنوك والمصارف فى السحب من البنوك والتوقيع علي الشيكات فى بحد اقصى 100000 

جنيه )مائة الف جنيه مصرى( وايداع وفتح  وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  وللسيد / عدلى 

صبحى سعد صليب بدوى رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / نصيف صدقى نجيب حنا نائب رئيس مجلس 

الدارة او مجتمعا مع السيد/ بيشوى مسعد عبدالمسيح جرجس عضو مجلس الدارة الحق في التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب من البنوك والتوقيع علي الشيكات بدون حد اقصى وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم الحق في الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك  ولمجلس الدارة مجتمعين فى التوقيع على عقود البيع 

والشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها
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4708 - عبدا بن عبدالعزيز بن عبدا المهنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2016 برقم ايداع   15195 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / عبدا بن عبدالعزيز بن عبدا المهنا منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

4709 - محمد محمد بكرى عبد العزيز عبد الربه  مدير   المقيد برقم قيد    191890   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   53232 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.  -  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ  به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 

منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام  جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة  صور التعامل مع 

البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في  

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم  الشركة و لصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت  الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر.

4710 - ميريت توفيق احمد توفيق السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    276477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1993 برقم ايداع   3793 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة  ماجنا للهندسة 

والنشاءات

4718 - رشاد محمد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125084   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2018 برقم ايداع   38605 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة اشكالهم للشركاء 

المتضامنين مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقبع على الشيكات ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء 

الموصيين.وايضا للشركاء المتضامنين مجتمعين حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية .

4719 - اشرف على على ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56973   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2012 برقم ايداع   4750 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خروج شريك متصامن
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4720 - عبد الله  زكي  احمد  عبد الرحيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56973   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2012 برقم ايداع   4750 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  -تعديل بند الدارة والتوقيع : 

يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / عبدالله زكي احمد 

عبدالرحيم منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع امام السجل التجاري والغرفة التجارية 

ووزارة السياحة والضرائب وهيئة التامينات الجتماعية والشهر العقاري وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ووضمن اغراضها ولهما حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية الراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ,عدا الشركاء الموصيين في حال دخولهم 

الشركة . مع بقاء السيد / محمد عبدالسلم محمد علي الشرقاوي مديرا مسئول من الناحية السياحية فقط

4721 - ياسر  محمد  السيد  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    118269   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-07 

برقم ايداع   11180 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  يتولى إدارة الشركة مدير تعينه الجمعية العامة 

من بين الشركاء أو من غيرهم  واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاء :  السيد / ياسر محمد السيد 

محمد -    و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة ويقر المدير بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية ضد أحدهم 

بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد )89(, )162( , )163( 

, )164( من القانون رقم 159 لسنة 1981 , وذلك خلل الخمس سنوات السابقة على تعيينهم )ما لم يكن قد رد 

إليه اعتباره( , وبأنه ل يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع العـمال العام .   4 - يمثل المدير الشركة فى 

علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللسيد/ ياسر محمد السيد محمد. منفردا فقط 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضهاأمام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

4722 - يسرا كامل شحاته بدر  مدير   المقيد برقم قيد    146490   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2020 برقم 

ايداع   5645 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة وللمدير منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وله الحق في الشراء وتعين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قرض 

ودفع المبالغ توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشرطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذالك باسم 

الشركة وضمن اغراضها

4723 - محمد خالد على حامد  مدير   المقيد برقم قيد    146490   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2020 برقم 

ايداع   5645 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  أستقاله

4724 - عزة بيومى محمد مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54429   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19384 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  
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4725 - خروج 3 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    54429   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19384 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4726 - طارق يحيى صلح خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77417   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25744 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4727 - هشام جمال حمدان سطوحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77417   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25744 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4728 - عمرو محمد الحسينى الصادق سيد احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77417   

وتم ايداعه بتاريخ    29-10-2014 برقم ايداع   25744 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  - اعادة 

تشكيل مجلس الدارة .

4729 - نادر السيد هلل احمد السمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77417   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25744 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4730 - سمير صبرى سيد احمد بلتاجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77417   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2014 برقم ايداع   25744 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4731 - محمد كامل صباغ شرباتى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103806   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقالة

4732 - طارق صباغ شرباتى                            TAREK  SABBAGH  SHARABATI  عضو 

مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103806   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم 

التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقالة

4733 - نور محمد صباغ شرباتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103806   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقالة

4734 - محمد  بيومى  عطية سالم خليفة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103806   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  وتحديد 

الصلحيات كالتالى : يمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئه 

العامه للستثمار والهيئه العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصريه والهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه 

والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين وفى إستلم وتسليم 

المستندات الرسميه وغير الرسميه من وإلى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  وجميع الموانى والمطارات 

والجمارك وإبرام العقود والمستندات الخاصه بالشركه ولهمامجتمعين او منفردين حق شراء وبيع كافة أنواع 

السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس 

المال  وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق ) مجتمعين او منفردين 

(فى تعين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع 

وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولرئيس مجلس الدارة ) منفردا ( كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4735 - هيثم  محمد احمد  محمد عليوة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103806   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4736 - مصطفى  محمد  عبدالسلم الفرماوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103806   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-03-2017 برقم ايداع   11104 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  
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4737 - خالد مصطفى السيد احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    177376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59186 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  السادة / شركة دى كيه اس 

للتوكيلت التجارية )ش.م.م( DKS FOR COMMERCIAL AGENCIES سجل تجارى رقم 177376 

إستثمار القاهرة ويمثلها رئيس مجلس الدارة  . ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل المديرون 

الشركة فى علقتها مع الغير و لهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة .  وللمديرين منفردين الحق فى  

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكلفة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و ايداع و فتح و 

غلق الحسابات و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و بيع 

اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن 

اغراضها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل باسم الشركة و لهم حق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

4738 - اسماعيل اكرم خيري محمود

 خيري محمد خيري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177376   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2021 برقم ايداع   

59186 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

4739 - منير عبدالفتاح رزق رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    71736   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-16 

برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

باسمها  فيما عدا مااحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحتة التنفذية للجمعية العامة  وللمديران منفردان 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

4740 - عباس عامر عباس احمد الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    71736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2014 برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله

4741 - ابراهيم مفتاح منصور مهنى  مدير   المقيد برقم قيد    71736   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-16 

برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

4742 - احمد عامر عباس احمد الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    71736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2014 برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله

4743 - محمد عبدالفتاح رزق رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    71736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2014 برقم ايداع   3817 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله

4744 - ليليان وليم شفيق ميخائيــل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    105200   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2017 برقم ايداع   16027 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقالة

4745 - انجى ابراهيم فؤاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105200   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-04 

برقم ايداع   16027 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

4746 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    147371   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2020 برقم ايداع   8691 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

4747 - عرفه عبدالسلم عرفه الصعيدى  مدير   المقيد برقم قيد    153399   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29759 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله
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4748 - السيد حسن محمود مرسي  مدير   المقيد برقم قيد    153399   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-07 

برقم ايداع   29759 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله

4749 - عمار عطية المتولى القرش  مدير   المقيد برقم قيد    153399   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-07 

برقم ايداع   29759 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمده غير محدده - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير, وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4750 - محمد نبوى عبدالسلم منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158275   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2020 برقم ايداع   46523 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خروج

4751 - محمد راضى احمد ابو المعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158275   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2020 برقم ايداع   46523 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعديل الصلحيات لتصبح علي 

النحو التي يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامن / محمد راضي احمد 

ابو المعاطي  وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض  ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات  الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4752 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  تجديد مدة المجلس مع بقاءه كما 

هو بدون تعديل

4753 - ايهاب سيد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    65075   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم 

ايداع   6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  استقالة
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4754 - اسامة جمال جمال  مدير   المقيد برقم قيد    65075   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم ايداع   

6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة / ايه كيه كيو ايه AKQA ) شركة منطقة 

حرة دبي - المارات ( - تعديل اسم المدير شركة / هاج ديجيتال- شركة ذات مسئولية محدودة – دبي – المارات 

الي شركة / ايه كيه كيو ايه AKQA ) شركة منطقة حرة دبي - المارات ( ---- تعديل سلطات التوقيع لتصبح : 

تمثل شركة ايه كيه كيو ايه AKQA )شركة منطقة حرة دبي- المارات ( ويمثلها السيد/ أسامة جمال جمال أو 

السيد/ جوناثان نيل إجارJonathan Neil Eggar  الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد  منفردين 

أو مجتمعين  أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - ولشركة ايه كيه كيو ايه AKQA )شركة منطقة حرة دبي - المارات( ويمثلها 

السيد/ أسامة جمال جمال أو السيد/ جوناثان نيل إجارJonathan Neil Eggar منفردين أو مجتمعين حق 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم - ويكون لي اثنين )مجتمعين( من كل من السيد / أسامة جمال جمال ممثل عن 

شركة ايه كيه كيو ايه AKQA )شركة منطقة حرة دبي - المارات( والسيد/ باسل محمد سيد صاوي والسيدة/ 

نسيمة شيتالوال حكيم الدين Hakimuddin  Naseema Chitalwala الحق في التعامل مع جميع البنوك 

( AKQA والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولشركة ايه كيه كيو ايه

Jonathan شركة منطقة حرة دبي - المارات( ويمثلها السيد/ أسامة جمال جمال أو السيد/ جوناثان نيل إجار

Neil Eggar  مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

4755 - هيمانشو راتناوات  مدير   المقيد برقم قيد    65075   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم ايداع   

6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  استقالة

4756 - باسل محمد سيد صاوى  مدير   المقيد برقم قيد    65075   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم 

ايداع   6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

4757 - نسيمة شيتالوال حكيم الدين   Naseema Chitalwala Hakimuddin  مدير   المقيد برقم قيد    

65075   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم ايداع   6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

4758 - جوناثان  نيل  إجار   Jonathan Neil Eggar  مدير   المقيد برقم قيد    65075   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2013 برقم ايداع   6657 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - السعد لستصلح الراضى لصاحبها سعد سالم سعد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71661   قيدت 

فى   12-02-2014 برقم ايداع    3501 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-11

2 - المصرية السورية لتصنيع المخابز اللية لصاحبها الدسوقى ابراهيم ابراهيم الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   93565   قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    15525 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-05-15

3 - ذا اسكوير THE SQUARE لصاحبها هدير فتحي الدمرداش السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

100195   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    41091 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-12-19

4 - ايمو ميديا لصاحبها ايمان ابراهيم احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107909   قيدت فى   

26-07-2017 برقم ايداع    26390 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-25

5 - سبورت شوب لصاحبها محمد مصطفى رحاب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55283   قيدت فى   

06-12-2011 برقم ايداع    23172 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-05

6 - محمد حسن طه لتشكيلت البلستيك لصاحبها محمد حسن طه عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

55284   قيدت فى   06-12-2011 برقم ايداع    23173 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-12-05

7 - محمد عبدا أحمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89257   قيدت فى   30-12-2015 برقم ايداع    

37825 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

8 - العربية للمقاولت والتوريدات العمومية لصاحبها عمرو زكريا السيد زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

106148   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    19371 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-28

9 - لور قطن Lor Cotton لصاحبها )عبد الكريم حاتم عبد الباسط محمد عوده(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

109156   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    31379 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-26

10 - الهلل تكس  السيد هلل السيد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4381   قيدت فى   2000-05-03 

برقم ايداع    522 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

11 - زمالك سنتر للحاسبات لصاحبها )نادية محمود على عبد ا (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18092   قيدت 

فى   14-03-2006 برقم ايداع    3373 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-13

12 - مصنع التعاون للطوب الطفلي لصاحبه )محمد عبدالقوي سلطان عبدالقوي(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

19901   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    11856 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-05

13 - زكريا مسعد امام محمد سعيد لصاحبها زكريا مسعد امام محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53113   

قيدت فى   25-07-2011 برقم ايداع    13635 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-07-24

14 - ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   

20-04-2017 برقم ايداع    14597 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-19
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15 - اليمان للستثمار العقارى لصاحبها ابراهيم عادل توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58873   

قيدت فى   10-06-2012 برقم ايداع    12261 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-06-09

16 - السعودى للستثمار السياحى و العقارى و الستيراد و التصدير لصاحبها شيرين السعيد ابراهيم ابراهيم 

السعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68574   قيدت فى   11-09-2013 برقم ايداع    19552 وفى تاريخ  

03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

17 - معجزه للستصلح الزراعى و التجارة Merical لصاحبها ياسر فرج وهبه بشاى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   71055   قيدت فى   19-01-2014 برقم ايداع    1166 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-01-18

18 - العتيق ديزاينELATEEQ DESIGN لصاحبها ولء عطية محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

101967   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    5012 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-07

19 - ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104790   قيدت فى   

20-04-2017 برقم ايداع    14598 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-19

20 - هايبر تك لصاحبها محمد نجدى السيد عواد عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105693   قيدت فى   

17-05-2017 برقم ايداع    17764 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-16

21 - الشبكات المنة للبرمجيات لصاحبها )احمد محي الدين سيد احمد طرابية(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108281   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    27522 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-01

22 - المصريه لصناعه المعدات الطبيه والرياضيه ايجميد - حاتم محمد ممدوح عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   147395   قيدت فى   03-06-2002 برقم ايداع    5917 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-02

23 - ايجي فكس سوسن السيد سيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347224   قيدت فى   2002-07-08 

برقم ايداع    11758 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

24 - اكوا بورا لصناعات البلستيك لصاحبها محمد فوزى عبد المنعم عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

59794   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    16100 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-01

25 - صديق لرصف الطرق السريعه والحره و المقاولت العموميه لصاحبها السيد سعد صديق سليمان  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   91414   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    7590 وفى تاريخ  04-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

26 - الصاوى تكس لصاحبها حسنى حسين فهمى الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99345   قيدت فى   

27-11-2016 برقم ايداع    37049 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-26

27 - بريق للبرمجيات و تكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد مكين مجاهد محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   103360   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    9561 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-13

28 - راغب لتعبئة المواد الغذائية لصاحبتها اميره انيس كامل راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104940   

قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    15154 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-25

29 - نون لتقنية المعلومات لصاحبها عمرو مصطفى مصطفى الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58101   

قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    9096 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-28
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T C M - 30 لنتاج خامات طباعة المنسوجات لصاحبها ادم بلبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24987   قيدت 

فى   12-02-2008 برقم ايداع    2989 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-11

TCM - 31 لنتاج خامات طباعه المنسوجات لصاحبها ) ادم بلبل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24987   

قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    10562 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-06-02

32 - الفدا للستثمار والستزراع لصاحبها محمد زكريا رشاد عباس مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31157   

قيدت فى   19-03-2008 برقم ايداع    5998 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-18

33 - ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   

08-07-2002 برقم ايداع    9917 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-07

34 - كنعان تكس لصاحبها محمد عبدالكريم كنعان جبنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60005   قيدت فى   

14-08-2012 برقم ايداع    16836 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

35 - فاطمة بيوتى سنتر لصاحبها فاطمة محمد شريف عباس محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70062   

قيدت فى   03-12-2013 برقم ايداع    25882 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2023-12-02

36 - الحمد ستون لصاحبها ناجح علي عبد العال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106835   قيدت فى   

19-06-2017 برقم ايداع    21971 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-18

37 - السعادة للنقل المبرد لصاحبها اشرف محمد عبد الموجود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60285   

قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    17812 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-09-01

38 - الفا ديزين للستثمار العقارى و المقاولت و الديكور لصاحبها محمد جمعه عبد الراضى يس  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   89650   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    1138 وفى تاريخ  08-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

39 - اوشيز كمبيوتر سيرفيسيز لصاحبها اورسول باردان Ursula Bardan  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

91705   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    8759 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-14

40 - زايد لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها اسماعيل محمد الراعى اسماعيل زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

107448   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    24483 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-07-11

41 - السعوديه لمواد التعبئه والتغليف )سعودى باك( لصاحبها عبد ا على عبد العزيز الريس  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   12970   قيدت فى   23-03-2005 برقم ايداع    2548 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

42 - الفؤاد لتكنولوجيا المعلومات والتصالت AL -FOUAD ICT لصاحبها شيماء حسن محمد حماده  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   56218   قيدت فى   23-01-2012 برقم ايداع    1864 وفى تاريخ  2022-08-09  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

43 - ستيل روك للملبس الجاهزة Steel Rock لصاحبها ناجح نعيم نسيم عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   58585   قيدت فى   23-05-2012 برقم ايداع    11005 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-22

44 - عريبى للستثمار السياحى والصناعة لصاحبها محمد حسن على عريبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

64237   قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    3972 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-02-19
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45 - المتحدة للستثمار العقاري والمقاولت العمومية لصاحبها احمد جلل عبد الفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   90862   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    5578 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-02-20

46 - توب ستار لصناعة الصنفرة لصاحبها عبد الحميد صابر محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95583   

قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    23207 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-07-27

47 - نسر البرية للصناعة لصاحبها مريم عبد القدوس جرجس بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102121   

قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    5678 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

48 - نسر البرية للتصنيع لصاحبها منه بخيت بشاي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102122   قيدت فى   

14-02-2017 برقم ايداع    5679 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

49 - السعاده للتسمين وتجاره اللحوم لصاحبها احمد محسن زينهم على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108394   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    28053 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-06

50 - العالميه للصناعات الدوائيه )اوشيم ( لصاحبها شريف فكري محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

15193   قيدت فى   15-06-2005 برقم ايداع    8167 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-06-14

51 - وايت رووم WHIT ROOM لصاحبها صبحى رزق بشاى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

33835   قيدت فى   28-07-2008 برقم ايداع    16531 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-07-27

52 - الحرار للطوب الطفلى لصاحبها رشاد قرنى عبد الحى قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35712   قيدت 

فى   23-11-2008 برقم ايداع    24653 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-22

53 - ديجيتكس Digitex لصاحبها محمود كامل محمود عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56744   

قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    3844 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

54 - كوافير محمد محمود لصاحبها محمد محمود ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102250   قيدت 

فى   16-02-2017 برقم ايداع    6090 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-15

55 - اسكاروس للصناعه لصاحبها )ناجى انور موسى واصف(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108395   قيدت 

فى   07-08-2017 برقم ايداع    28054 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-06

56 - اطلنطيك لمعالجة المياه لصاحبها أحمد سليمانahmed Suleiman  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

58039   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    8866 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-23

57 - السلمة للستثمار العقارى و الستيراد و التصدير لصاحبها محمود على سلمه على  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   79560   قيدت فى   20-01-2015 برقم ايداع    1684 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-01-19

58 - القبطان للنقل المبرد والمجمد لصاحبها محمد فوزى محمد القبطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93028   

قيدت فى   27-04-2016 برقم ايداع    13789 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-04-26

59 - المام للرخام والجرانيت لصاحبها محمد انور حنفى محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94298   

قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    18228 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-06-05
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60 - المان لتشكيل المعادن لصاحبها )ابراهيم الضبع عطيه ا محمود(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108638   

قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    28980 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-08-12

61 - محمود عبد ا عبد ا - مطابع دار الرحمن العالميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115628   قيدت فى   

04-09-1997 برقم ايداع    10669 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-03

62 - النبار لنقل البضائع لصاحبها محمود حسن علي عرباني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15915   قيدت فى   

14-08-2005 برقم ايداع    11404 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-13

63 - بروفشينال سوفت لصاحبها خالد ابو الحسن موسي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20846   قيدت فى   

16-10-2006 برقم ايداع    16015 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-15

64 - طيبه للطوب الطفلى لصاحبها بلل سيد اسماعيل سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100410   قيدت فى   

27-12-2016 برقم ايداع    41994 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-26

65 - شيراز للستثمار العقاري والمطاعم لصاحبها رجب هلل بدوي حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

101893   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    4733 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-06

66 - جوبا ترك تكس لصاحبها يعقوب اسحاق اديب فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102925   قيدت فى   

05-03-2017 برقم ايداع    8053 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-04

67 - اى جى للملبس الجاهزة لصاحبها ايمن ابو الحمد حمادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104740   

قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    14348 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-18

68 - حياة الحريه للبرمجيات وتنميه الموارد البشريه واعادة التاهيل النفسى والسلوكى لصاحبها كريم مجدى محمد 

عبد الغنى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105157   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    15873 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

 JMH INDUSTRY TRADING& CONTRACTING 69 - جا ام اتش للصناعة والتجارة والمقاولت

لصاحبها محمد احمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105468   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

16980 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

70 - تاتلرز Tattlers لصاحبها محمد أنيس حسن محمود غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106733   قيدت 

فى   15-06-2017 برقم ايداع    21654 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-14

71 - المدينة المنورة للستثمار العقارى واستصلح الراضى لصاحبتها كريمة عطيه عبدالغنى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   24318   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    8246 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

72 - الغزال لصاحبها محمد غزالي ناجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94375   قيدت فى   2016-06-09 

برقم ايداع    18513 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

73 - فلى بيوتى إسبا لصاحبها ياسر داود هاشم الصفدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102702   قيدت فى   

28-02-2017 برقم ايداع    7568 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-27

74 - برايت ستارBRIGHT STAR لصاحبها محمد سامى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107068   

قيدت فى   28-06-2017 برقم ايداع    22851 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-06-27
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75 - دهب لنتاج الطوب الطفلى لصاحبها ابراهيم ابو الحصون ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

28150   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    22220 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2022-10-30

76 - القصر لصناعة الطوب الطفلي لصاحبها علي علي ابراهيم سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60021   

قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    16880 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-08-13

77 - ساج للنتاج الزراعى والحيوانى واستصلح الراضى لصاحبها حسام بن محمد صالح بن عبد ا الدليقان  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   85000   قيدت فى   28-07-2015 برقم ايداع    21133 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

78 - ستيريكلير STERICLEAR لصاحبها محمد عبدالعظيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

102140   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    5731 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-13

79 - المصرية للصناعات المتطورة لصاحبها محمد حنفى محمود على بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

107669   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    25574 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-07-18

80 - المركز المصرى للجرارات الزراعية وتشكيل المعادن ياسر على محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5703   قيدت فى   20-01-2004 برقم ايداع    79 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2024-01-19

81 - المركز المصري للجرارات الزراعيه وتشكيل المعادن ..ياسر علي محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5703   قيدت فى   20-01-2004 برقم ايداع    79 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2024-01-19

82 - المصريه اللمانيه لزخرفه الصيني وتصنيع الديكاله)لصاحبها شريف عبد الحميد حسن الدماطي (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   17464   قيدت فى   18-01-2006 برقم ايداع    604 وفى تاريخ  17-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

83 - امير عزت يسى بولس لصاحبها امير عزت يسى بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59708   قيدت فى   

29-07-2012 برقم ايداع    15750 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-28

84 - غاده عبد العزيز الجابرى لصاحبها غاده عبد العزيز الجابرى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

87396   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    30945 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-10-31

85 - الحمد لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها اشرف محمد محمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102094   

قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    5553 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-12

86 - مخلوف لصناعه الملبس الجاهزة لصاحبها عبد النبى حسنى مخلوف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

102183   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    5861 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-14

87 - الصفوه لصاحبها روماني وهبه عبدالمسيح وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16456   قيدت فى   

04-10-2005 برقم ايداع    14004 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-03

88 - الكرمة للموبيليا لصاحبها عماد ابراهيم صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23685   قيدت فى   

03-04-2007 برقم ايداع    6055 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-02

89 - ترانستاش تريدنج transtash trading لصاحبها محمد محمد سعيد عمر هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   60544   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    18857 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-15
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90 - بانوراما بيراميدز ان panorama pyramids inn لصاحبها فؤاد احمد فؤاد عبد السلم  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   104002   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    11677 وفى تاريخ  18-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

91 - انس الشام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106339   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    20075 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

92 - الشروق لتشغيل المعادن وتصنيع البلستيك لصاحبها اشرف على عبد الغنى عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   108446   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    28281 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

93 - عبدالعزيز لتصنيع البلستيك لصاحبها عبد العزيز على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95585   

قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    23209 وفى تاريخ  20-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-07-27

94 - عبدالعزيز لتصنيع البلستيك لصاحبها عبد العزيز على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100801   

قيدت فى   08-01-2017 برقم ايداع    945 وفى تاريخ  20-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

95 - الفبريكه الفنيه لتشكيل وضغط المعادن اشرف شعبان عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33541   

قيدت فى   25-08-2002 برقم ايداع    2625 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-24

96 - ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   

20-04-2017 برقم ايداع    1000067 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-19

97 - ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56110   قيدت فى   

20-04-2017 برقم ايداع    1000068 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-19

98 - الرحمه للبرمجيات و التوريدات العمومية لصاحبها وليد عبد الحميد حسن الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   84375   قيدت فى   29-06-2015 برقم ايداع    18749 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-06-28

99 - سكاى لين سليوشن Sky Line Solation لصاحبها محمد زكريا سعد ابراهيم ربيع  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   106695   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    21512 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

100 - المتحدة لصاحبها حسين سيد محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107767   قيدت فى   

24-07-2017 برقم ايداع    25868 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-23

101 - المصرية الهولندية للستثمار العقارى والسياحى لصاحبها ) ربيع الحسينى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

33157   قيدت فى   23-06-2008 برقم ايداع    13603 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-06-22

102 - المصرية لستصلح الراضي لصاحبها اسامه صادق محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

51819   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    8062 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-05-15

103 - الدوليه 2لتصنيع وتعبئة المواد الغذائيه لصاحبها عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   62796   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    27091 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2022-12-19

104 - رويال هاوس لصناعه الثاث لصاحبها ايهاب احمد محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95393   

قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    22507 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-07-20
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105 - النور للستثمار العقارى والمقاولت العمومية لصاحبها محمد محمود ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   101398   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    3049 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-23

106 - الكارما لتصنيع وتعبئة العصائر المركزه والتوريدات العمومية لصاحبها ايوب ابراهيم عبدالفتاح ابوسنه  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   107386   قيدت فى   11-07-2017 برقم ايداع    24279 وفى تاريخ  

22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

107 - باور هاوس لصاحبها احمد محمد طاهر مصطفي ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4579   قيدت فى   

14-08-2002 برقم ايداع    665 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

108 - الجميل للتعدين لصاحبها جون جميل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18845   قيدت فى   

17-05-2006 برقم ايداع    6726 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-16

109 - المتحدة للثروة المعدنية لصاحبها ) جون جميل ميخائيل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18845   قيدت 

فى   17-05-2006 برقم ايداع    6726 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-16

110 - السوري للمراتب والمفروشات محمد فواز وليد برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51586   قيدت فى   

03-05-2011 برقم ايداع    7097 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-02

111 - ) برايت ستار ( لصاحبها أسامة محمود محمد أبو سنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54842   قيدت فى   

01-11-2011 برقم ايداع    21030 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-31

112 - مصنع السلم لتصنيع و تجميع الدوات الصحية يوسف يوسف سليمان نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

60531   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    18824 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-12

113 - مصنع السلم لتصنيع و تجميع الدوات الصحية يوسف يوسف سليمان نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

60532   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    18825 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-12

Expand Home - 114 لصاحبها محمد احمد محمد احمد الحشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104771   

قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    14501 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-19

Expand Home - 115 لصاحبها محمد احمد محمد احمد الحشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104772   

قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    14502 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-19

116 - انليمتد UNLIMITED لصاحبها لينا محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107353   قيدت فى   

10-07-2017 برقم ايداع    24130 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-09

117 - الجزر للملبس الجاهزة لصاحبها )محمود محمد احمد حسن(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108472   

قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    28307 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-08-07

118 - انترجيت للخدمات البتروليه لصاحبها هانئ محمد محمد محمد السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

44591   قيدت فى   14-03-2010 برقم ايداع    5564 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-03-13

119 - مصر النيل للمشروعات لصاحبها عماد الدين احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57915   قيدت فى   

17-04-2012 برقم ايداع    8370 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-16
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E U G - 120 اى يو جى للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها عماد اكرام فهيم وهبه  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   98718   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    34809 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-11-08

121 - مصنع زيرو وان لللصناعات اللكترونية لصاحبها )ايمن فريد سعيد حماد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108335   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    27734 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-02

BeeF Taste in Brief 122 - بيف تست إن بريف

 لصاحبها

 احمد سيد صلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108450   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

28285 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

123 - سوبر بور لصاحبها محمد عبدالعليم احمد محمد العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26129   قيدت 

فى   30-07-2007 برقم ايداع    14831 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-29

124 - الندلس لصاحبها خالد صبحي محمود كحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88900   قيدت فى   

17-12-2015 برقم ايداع    36476 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-16

125 - عبدالجواد شعبان عبد المعين عبد الحميد لصاحبها عبدالجواد شعبان عبد المعين عبد الحميد  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   102393   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    6591 وفى تاريخ  25-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

126 - وش السعد لصاحبها سعد حلمى سيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103650   قيدت فى   

20-03-2017 برقم ايداع    10449 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-19

127 - منارة الهندسه لصاحبها محمود فتح ا حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107423   قيدت فى   

12-07-2017 برقم ايداع    24478 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-11

128 - اكسبلوريا للبرمجيات والتجارة اللكترونية لصاحبها )ايمان عماد الدين محمود هانى(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   109024   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    30805 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

129 - بافير لصاحبها عمرو جمعه صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91179   قيدت فى   

28-02-2016 برقم ايداع    6640 وفى تاريخ  27-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-27

Linda  لصاحبتها ليندا ليوبينس THE HEART OF HURGHADA 130 - قلب الغردقة للكسسوارات

Luppens  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105314   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    16396 وفى 

تاريخ  27-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

131 - مصنع مكة للطوب السمنتى زمواد البناء لصاحبها ) خالد عبد الرحيم احمد عبد الغنى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   26838   قيدت فى   26-08-2007 برقم ايداع    17669 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

132 - المصرية الهندسية للصناعات المتطورة لصاحبها محمد سمير محمد السعيد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   75476   قيدت فى   04-08-2014 برقم ايداع    18135 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-08-03

133 - ردكس لصاحبها احمد شريف حسن محمود سامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85780   قيدت فى   

30-08-2015 برقم ايداع    24300 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-29
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134 - الصفوه للصناعه لصاحبها محمد على محمد مقيدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98957   قيدت فى   

15-11-2016 برقم ايداع    35691 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-14

135 - المصرية للستثمار العقارى لصاحبها رفعت احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104131   

قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    12133 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-01

136 - يونى من UNIMEN للستثمار لصاحبها عبد الكريم نادر احمد شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

106404   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    20305 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-04

137 - المتحده لتصنيع البلستيك لصاحبها )مصطفى مختار غنيم مختار جميل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108574   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    28728 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-09

138 - اجرى فيوتشر للتنمية الزراعية لصاحبها )ابو بكر ابو العزم يوسف شلبي(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

109017   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    30798 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-22

139 - ناشونال تك national tech لصاحبها )فريد الصباحى يوسف النادى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

109385   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    32528 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-05

140 - العالمية للصناعات المعدنية لصاحبها محمد ابراهيم مرسى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56275   

قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    2054 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-25

141 - السلم انترناشيونال للستثمار العقارى والستيراد لصاحبها احمد سيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   85745   قيدت فى   27-08-2015 برقم ايداع    24178 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-08-26

142 - الهنا للصناعات الغذائية لصاحبها هيثم حسن يوسف عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89564   

قيدت فى   10-01-2016 برقم ايداع    805 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-09

143 - احمد مصطفى لتشكيل و تشغيل المعادن لصاحبها )احمد مصطفى عبد الغنى رحاب(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   109819   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    34436 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

144 - ماجيك للتوريدات العمومية لصاحبها مايكل عزت حبيب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59097   

قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    13190 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-06-20

145 - الدولية للستثمار العقارى و التنميه لصاحبها ياسر صابر فخرى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

76581   قيدت فى   18-09-2014 برقم ايداع    22379 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-09-17

146 - الريان للتصالت وخدمات النترنت والستثمار العقارى لصاحبها إسلم سامى سيد أحمد عبد الهادى  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   100409   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    41993 وفى تاريخ  

30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

147 - سيلفر SILVER لصاحبها مصطفي عبده محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102772   قيدت 

فى   01-03-2017 برقم ايداع    7780 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

148 - سمارت وود Smart Wood لصاحبها محمد زكريا عبد المجيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

104960   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    15207 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-26
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149 - فيكشنFICTION لصاحبها محمد ابو الغيظ محمد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105749   

قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    17954 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-05-17

150 - تهامى لقطع غيار الماكينات لصاحبها احمد محمد العجمى تهامى هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

106788   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    21833 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-17

151 - عوض لتصنيع لعب الطفال لصاحبها ابراهيم محمد محمد عوض وفقا لقانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   107133   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    23154 وفى تاريخ  2022-08-30  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

152 - قطن تكس لصاحبها ) بيراتسينى دولفانو ( PIERAZZINI DOLVANO  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108667   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    29161 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-13

153 - يونى ترى Unitree لصاحبها )حاتم عبد الهادى حامد مختار(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109467   

قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    32889 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-09-09

154 - عصام لتصنيع الرخام والجرانيت لصاحبها عصام طه احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16872   

قيدت فى   21-11-2005 برقم ايداع    16048 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-11-20

155 - كيوايت للستثمار Q8.4.investment لصاحبها محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

58274   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    9780 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-07
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تجديد شركات

1 - الشركه المصريه للتريكو والجاهز اتك )ETC( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1359  قيدت فى  

26-07-1997 برقم ايداع   535 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

2 - الشركه المتحده للبويات والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   1397  قيدت فى  28-08-1997 برقم 

ايداع   979 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00

ص

3 - حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   3222  قيدت فى  24-06-2002 برقم 

ايداع   462 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00

ص

4 - ستاركو باك   شركة سبق قيدها برقم :   3222  قيدت فى  24-06-2002 برقم ايداع   462 وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

5 - ارابايز لخدمات الحاسب اللي )ARABBEZE FOR COMPUTER SERVICES(   شركة سبق 

قيدها برقم :   8719  قيدت فى  01-07-2002 برقم ايداع   2986 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

6 - شركه ديجيتال تاتش جروب ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   15715  قيدت فى  10-08-2009 برقم 

ايداع   16726 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2024  

12:00:00ص

7 - ايمسال سيفتى سوليوشنز انك   شركة سبق قيدها برقم :   22184  قيدت فى  23-01-2007 برقم ايداع   

1003 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

8 - شركة كينج توت للستثمارات السياحية )تامر نبيل احمد وناهد شفيق عزت وشركاهم(   شركة سبق قيدها 

برقم :   23450  قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   5322 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

Apache West Kanayis Corporation L 9 - فرع شركة اباتشى غرب كنايس كوربوريشن ال دى سى

D C  -فرع شركة ذات مسئولية محدودة امريكية   شركة سبق قيدها برقم :   25086  قيدت فى  

06-06-2007 برقم ايداع   11023 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

10 - أى أف تى لصحة الحيوان ) vaxi - tec ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26510  قيدت فى  

14-08-2007 برقم ايداع   16982 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

11 - المجاد للتنميه السياحيه والصناعيه والزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   31197  قيدت فى  

24-07-1997 برقم ايداع   3736 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

12 - عبد الحليم قاسم عبد الحليم مامون وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   43722  قيدت فى  

01-02-2010 برقم ايداع   2151 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2025  12:00:00ص

13 - الفرح لتجاره الملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   51518  قيدت فى  27-04-2011 برقم ايداع   

6816 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2026  12:00:00ص

14 - ابتك هولدنج - مصر )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60111  قيدت فى  23-08-2012 برقم 

ايداع   17194 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص
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15 - هوت سبوت للدعاية والعلن )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   73007  قيدت فى  2014-04-07 

برقم ايداع   8389 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2024  

12:00:00ص

16 - أى إن سى إيهI N C A )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74649  قيدت فى  10-02-2015 برقم 

ايداع   3615 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2025  

12:00:00ص

17 - أى إن سى إيهI N C A )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74649  قيدت فى  28-08-2017 برقم 

ايداع   1000050 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

18 - مستشفى التيسير الدولى   شركة سبق قيدها برقم :   77872  قيدت فى  02-08-1997 برقم ايداع   

4181 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

19 - ايجى باى للبرمجيات   شركة سبق قيدها برقم :   103842  قيدت فى  26-03-2017 برقم ايداع   

11215 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00ص

20 - العمرانية الحديثة للكيماويات الصناعية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106080  قيدت فى  

25-05-2017 برقم ايداع   19163 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

21 - ابل ترى انترناشيونال Apple Tree International   شركة سبق قيدها برقم :   106291  قيدت فى  

31-05-2017 برقم ايداع   19884 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2027  12:00:00ص

22 - الهندسيه لحلول الطباعه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106508  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   20728 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

23 - محمد فتحي صبري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   107287  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   

23841 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

24 - شركــــة الخبراء المصريون للتقييم و الستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   107680  قيدت فى  

19-07-2017 برقم ايداع   25600 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

25 - عمرو محمد رجب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   108046  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   

26772 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

26 - الشركة المتحدة للخدمات العلمية   شركة سبق قيدها برقم :   108058  قيدت فى  30-07-2017 برقم 

ايداع   26797 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

27 - دار المحتوى العربي   شركة سبق قيدها برقم :   108079  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   

26877 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

28 - ميد ترونيك مصر )Medtronic Egypt LLC(   شركة سبق قيدها برقم :   108118  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   27077 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

29 - ان اس سي للمن NSC FOR SECURITY   شركة سبق قيدها برقم :   108179  قيدت فى  

01-08-2017 برقم ايداع   27261 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

30 - اركان تريدنج ARKAN TRADING   شركة سبق قيدها برقم :   108329  قيدت فى  2017-08-03 

برقم ايداع   27728 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  

12:00:00ص

31 - ماي شوز لصناعة الحذية   شركة سبق قيدها برقم :   109183  قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   

31595 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص
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32 - الشركه القابضه المصريه الكويتيه   شركة سبق قيدها برقم :   114648  قيدت فى  20-07-1997 برقم 

ايداع   8483 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  

12:00:00ص

33 - شركه شمس الصحراء للتنميه التجاريه و العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   118461  قيدت فى  

18-01-1998 برقم ايداع   706 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2023  12:00:00ص

34 - برايم فلور ميلز )PRIME FLOUR MILLS )P . F . M   شركة سبق قيدها برقم :   1336  قيدت 

فى  26-07-1997 برقم ايداع   665 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

35 - المصريه العالميه لصناعه الطحن   شركة سبق قيدها برقم :   1336  قيدت فى  10-10-2010 برقم ايداع   

21888 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

36 - طابا للصناعات الكيماويه - اسماعيل محمد محمد تعيلب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1644  قيدت 

فى  23-11-2016 برقم ايداع   36807 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص

37 - شركه دمياطه ال ان جي كونستر اكشن   شركة سبق قيدها برقم :   8234  قيدت فى  2002-02-19 

برقم ايداع   1008 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

38 - المصرية السويسرية سيسك لمنتجات العنايه بالفم والسنان والتجميل   شركة سبق قيدها برقم :   18020  

قيدت فى  23-08-1997 برقم ايداع   4569 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/08/2027  12:00:00ص

39 - ماك للطيران ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19904  قيدت فى  06-08-2006 برقم ايداع   11868 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  12:00:00ص

40 - المصرية السويسرية للصناعات المتخصصة -سيسك   شركة سبق قيدها برقم :   21261  قيدت فى  

21-11-2006 برقم ايداع   17805 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2026  12:00:00ص

41 - شركه جي اس اسكو نفيسه محمد محمد ابو هوله وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   22537  قيدت فى  

30-07-2002 برقم ايداع   2318 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

42 - ايهاب محمد ابو العل حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   22709  قيدت فى  18-02-2007 برقم 

ايداع   2801 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2027  

12:00:00ص

43 - توظيف للحاق العمالة   شركة سبق قيدها برقم :   26067  قيدت فى  29-07-2007 برقم ايداع   

14658 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

44 - التحول من مظلة ق 8 لسنة 97 الى مظلة ق 159 لسنة 1981 ولئحته   شركة سبق قيدها برقم :   

26236  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   16134 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

45 - التعمير للمن والبيئة ) حماية ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26236  قيدت فى  2010-09-14 

برقم ايداع   20169 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2025  

12:00:00ص

46 - التعمير للمشروعات والخدمات العامه   شركة سبق قيدها برقم :   26236  قيدت فى  20-02-2008 برقم 

ايداع   1000036 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2023  

12:00:00ص

47 - المجموعة الدولية للستشارات وتطوير العمال BLI GROUP ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

26616  قيدت فى  19-08-2007 برقم ايداع   17294 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص
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48 - الشركة المالكيه للتنميه العقارية و السياحيه- شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   29660  

قيدت فى  02-01-1997 برقم ايداع   27 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

49 - هادي بو شماوي اند سنز ) اتش . بي . اس ( انترناشيونال ايجيبت ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   

31254  قيدت فى  30-07-1997 برقم ايداع   3877 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

50 - فيوجين اى تى جروب ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   41777  قيدت فى  21-10-2009 برقم 

ايداع   21306 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2024  

12:00:00ص

51 - او فى اى لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   50315  قيدت فى  23-01-2011 برقم ايداع   

1867 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2026  12:00:00ص

52 - جي إيه للستشارات و التصميمات الهندسية GA ARCHITECTS   شركة سبق قيدها برقم :   56447  

قيدت فى  06-02-2012 برقم ايداع   2655 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/02/2027  12:00:00ص

53 - كوم أوشيم للطوب الطفلى و مواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   59003  قيدت فى  2012-06-14 

برقم ايداع   12743 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

54 - شركة المجموعة العربية الفريقية للستشارات ) ARAB AFRICAN ADVISERS (   شركة سبق 

قيدها برقم :   59506  قيدت فى  15-07-2012 برقم ايداع   14888 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

55 - شركة ترافل لين للسياحة النيلية   شركة سبق قيدها برقم :   59586  قيدت فى  18-07-2012 برقم 

ايداع   15142 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  

12:00:00ص

56 - شركة ترافل لين للسياحة النيلية   شركة سبق قيدها برقم :   59586  قيدت فى  16-10-2012 برقم 

ايداع   21608 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2022  

12:00:00ص

57 - برينكويل )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60081  قيدت فى  16-08-2012 برقم ايداع   

17092 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

58 - جلوبال ماسترز للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   69703  قيدت فى  08-09-2016 برقم ايداع   

28445 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  12:00:00ص

59 - المتحدون العرب الدولية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76290  قيدت فى  09-09-2014 برقم 

ايداع   21321 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2024  

12:00:00ص

60 - جيسي للملبس والمفروشات JESSY   شركة سبق قيدها برقم :   101733  قيدت فى  2017-02-02 

برقم ايداع   4213 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  

12:00:00ص

61 - الهدي للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   103992  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   

11656 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

62 - شركة بولت للستشارات الهندسية BULLET FOR CONSULTING ENGINEER )ش.ذ.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   104675  قيدت فى  18-04-2017 برقم ايداع   14121 وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

63 - اللوتس للصناعات البلستيكية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   106519  قيدت فى  2017-06-07 

برقم ايداع   20779 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص
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64 - شركة ادم فارم   شركة سبق قيدها برقم :   107113  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   23078 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

65 - المصرية الخليجية للعنايه بالرجال بيوتى سنتر)سعيد ربيع و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   107917  

قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   26398 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/07/2027  12:00:00ص

66 - ارامكس مصر للخدمات اللوجيستية Aramex egypt logistics   شركة سبق قيدها برقم :   109057  

قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   30977 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/08/2027  12:00:00ص

67 - اس كيو ام للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   109123  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   

31279 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

68 - جى بى اس دينيم لتجارة الملبس الجاهزة و مستلزماتها و التصدير J B S DENIM   شركة سبق قيدها 

برقم :   109284  قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   32068 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

69 - شركه الصفا للحبوب ومنتجاتها ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   285729  قيدت فى  1996-09-23 

برقم ايداع   15837 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2026  

12:00:00ص

70 - طابا للصناعات الكيماويه  اسماعيل محمد محمد تعيلب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1644  قيدت 

فى  08-03-1998 برقم ايداع   172 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2023  12:00:00ص

71 - شركه الخليل الجديده للتبريد - طارق ابراهيم محمود سليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3778  

قيدت فى  04-12-1997 برقم ايداع   1199 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/12/2022  12:00:00ص

72 - مصريه لمستلزمات الطرق ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   6113  قيدت فى  30-01-2005 برقم 

ايداع   159 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2025  12:00:00

ص

73 - مصريه لمستلزمات الطرق ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7585  قيدت فى  04-09-2002 برقم 

ايداع   975 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00

ص

74 - دريمز للهندسه والتجاره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   8860  قيدت فى  08-08-2002 برقم 

ايداع   3709 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  

12:00:00ص

75 - فيلو باتير للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   13376  قيدت فى  23-11-1996 برقم ايداع   2417 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

76 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   18459  قيدت فى  02-05-2006 برقم 

ايداع   5714 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2026  

12:00:00ص

77 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   18459  قيدت فى  

28-09-2009 برقم ايداع   19546 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2024  12:00:00ص

78 - المصريه الدوليه للتجارة و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   18459  قيدت فى  14-08-2017 برقم 

ايداع   29113 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

79 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   18619  قيدت فى  02-05-2006 برقم 

ايداع   5711 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2026  

12:00:00ص
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80 - الشركة الفنية للتركيبات والمقاولت ) تيك كوم (   شركة سبق قيدها برقم :   26247  قيدت فى  

05-08-2007 برقم ايداع   16174 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

81 - العز لهندسة المشروعات الثقيلة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26458  قيدت فى  2007-08-13 

برقم ايداع   16815 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

82 - وادى الملوك للمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   40613  قيدت فى  12-08-2009 برقم 

ايداع   16950 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2024  

12:00:00ص

83 - الفراعنه للتوكيلت ) محمد على و شريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   55804  قيدت فى  

02-01-2012 برقم ايداع   203 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

84 - المركز الطبي بالشرقيه   شركة سبق قيدها برقم :   57709  قيدت فى  01-08-1987 برقم ايداع   

3816 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

85 - شركة تكنورابد TECHNO RAPID ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   59706  قيدت فى  

29-07-2012 برقم ايداع   15723 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2027  12:00:00ص

86 - بوسكو انترناشيونال کورپوريشن .   شركة سبق قيدها برقم :   59788  قيدت فى  02-08-2012 برقم 

ايداع   16058 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

87 - الهندسية لصناعة الورق   شركة سبق قيدها برقم :   59903  قيدت فى  08-08-2012 برقم ايداع   

16450 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

88 -  مدستريمنج ايجبت للبرمجيات medstreaming egypt   شركة سبق قيدها برقم :   60292  قيدت فى  

02-09-2012 برقم ايداع   17819 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2027  12:00:00ص

89 - شركه جلكسو سميثكلين   شركة سبق قيدها برقم :   71991  قيدت فى  01-09-2000 برقم ايداع   

6777 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2025  12:00:00ص

90 - الجزيرة للنقل الجماعى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   77897  قيدت فى  17-11-2014 برقم ايداع   

27536 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  12:00:00ص

91 - السراج للنقل والخدمات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   90941  قيدت فى  22-02-2016 برقم 

ايداع   5836 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2026  

12:00:00ص

92 - فريندز جروب للشحن و النقل و الخدمات البريدية FRIENDS GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   

93184  قيدت فى  04-05-2016 برقم ايداع   14261 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2026  12:00:00ص

93 - شركة وان توب للتجارة و ادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   94217  قيدت فى  2016-06-02 

برقم ايداع   17940 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  

12:00:00ص

94 - شمال افريقيا الدولية للتعدين North Africa International Mining Company   شركة سبق 

قيدها برقم :   102198  قيدت فى  15-02-2017 برقم ايداع   5928 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  12:00:00ص

95 - انفورماتيك كونكتInformatique Connect )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102534  قيدت 

فى  23-02-2017 برقم ايداع   7082 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص
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96 - فيليبس ايجيبت للستثمار Philips Egypt Investment Company   شركة سبق قيدها برقم :   

103238  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   9209 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

97 - سى شور هومز Seashore Homes   شركة سبق قيدها برقم :   104232  قيدت فى  

04-04-2017 برقم ايداع   12496 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

98 - المصرية الردنية لصناعة كربونات الكالسيوم   شركة سبق قيدها برقم :   104994  قيدت فى  

27-04-2017 برقم ايداع   15343 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2027  12:00:00ص

99 - حضانة توتس Nursery Tots )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106143  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   19349 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

100 - انفستمنت جيت للتطوير و الستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   106904  قيدت فى  

20-06-2017 برقم ايداع   22220 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2027  12:00:00ص

101 - انفستمينت جيت للتطوير والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   106904  قيدت فى  

21-08-2017 برقم ايداع   30150 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

102 - بروتيفيتي ممبر فيرم ميدل ايست   شركة سبق قيدها برقم :   107450  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   24574 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

103 - او اس جى للتنمية و التطوير العمرانى OSG for Development   شركة سبق قيدها برقم :   

107462  قيدت فى  12-07-2017 برقم ايداع   24591 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/07/2027  12:00:00ص

104 - اليطالية الوروبية للمطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   108161  قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   

27141 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

105 - شركة اد مزاد للعلن AD MAZAD )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   108166  قيدت فى  

01-08-2017 برقم ايداع   27219 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

106 - الساحل للبناء والتطوير   شركة سبق قيدها برقم :   108414  قيدت فى  07-08-2017 برقم ايداع   

28073 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

107 - ان اس سي للدارة و الخدمات NSC FOR MANAGEMENT & SERVICES   شركة سبق 

قيدها برقم :   108649  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   29039 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

108 - جنتنج كازينوز ايجيبت ليمتد Genting casinos Egypt Limited ) فرع شركة اجنبية - انجلترا (   

شركة سبق قيدها برقم :   109225  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   31806 وفى تاريخ  

03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

109 - شركه عز العرب )منطقه حره( - محمد عز العرب محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112711  

قيدت فى  09-04-1997 برقم ايداع   4159 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/04/2027  12:00:00ص

110 - شركة والى لصناعة الملبس الجاهزة عبد الحليم والى وشريف والى وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

305251  قيدت فى  12-06-1997 برقم ايداع   11569 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص
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111 - شركة مستشفى المقطم التخصصى - Mokattam Specialized Hospital . الخروج من مظلة 

القانون رقم 8 لسنة 1997 لتصبح شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون رقم 159لسنة1981   شركة 

سبق قيدها برقم :   305873  قيدت فى  06-07-1997 برقم ايداع   13230 وفى تاريخ  03-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

112 - شركه دايس للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   306985  قيدت فى  21-08-1997 برقم 

ايداع   16241 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

113 - دايس للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   306985  قيدت فى  09-11-2010 برقم ايداع   

24471 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2025  12:00:00ص

114 - اندماج شركة ممدوح وباسم فليب وشركاه فى الشركة   شركة سبق قيدها برقم :   14  قيدت فى  

12-07-1997 برقم ايداع   14 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

115 - شركه الفراعنه للنشاء والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   2943  قيدت فى  10-05-1999 برقم 

ايداع   2280 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2024  

12:00:00ص

116 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7793  قيدت فى  10-03-2002 برقم 

ايداع   1256 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2027  

12:00:00ص

117 - صيوتي للمصنوعات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم :   7793  قيدت فى  10-03-2002 برقم ايداع   

1257 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2027  12:00:00ص

118 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7793  قيدت فى  01-04-2002 برقم 

ايداع   1545 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

119 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7793  قيدت فى  01-04-2002 برقم 

ايداع   1546 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

120 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8302  قيدت فى  01-04-2002 برقم 

ايداع   1547 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

121 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8302  قيدت فى  01-04-2002 برقم 

ايداع   1548 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

122 - شركه رويال استيتس للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   8455  قيدت فى  22-04-2002 برقم ايداع   

1841 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00ص

123 - جينوين للصناعه والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10416  قيدت فى  16-10-2003 برقم 

ايداع   6243 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2023  

12:00:00ص

124 - ماكروبيكس MACRO PEAKS ( بيكس فارما   شركة سبق قيدها برقم :   20641  قيدت فى  

25-09-2006 برقم ايداع   15060 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2026  12:00:00ص

125 - شركة سان جورج للستثمار السياحى وادارة الفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   21746  قيدت فى  

19-12-2006 برقم ايداع   20380 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص
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126 - الفا للبصريات ALPHA OPTICAL   شركة سبق قيدها برقم :   23654  قيدت فى  2014-02-26 

برقم ايداع   4784 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2024  

12:00:00ص

127 - الفا للبصريات ALPHA OPTICAL   شركة سبق قيدها برقم :   23654  قيدت فى  2007-04-02 

برقم ايداع   5965 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

128 - المعادى جروب للتنمية العقارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26392  قيدت فى  2007-08-09 

برقم ايداع   16625 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

   database consulting group-dbcon 129 - شركة المجموعه الستشارية لقواعد البيانات - ديبيكون

شركة سبق قيدها برقم :   27046  قيدت فى  04-09-2007 برقم ايداع   18390 وفى تاريخ  2022-08-04  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

130 - البنك الوطنى للتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   38770  قيدت فى  07-04-1993 برقم ايداع   742 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2023  12:00:00ص

131 - مصطفى محمد محمد شرشير وشريكه المصريه لتصنيع الشباك وادوات الصيد   شركة سبق قيدها برقم :   

39356  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   26378 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

132 - مصطفى محمد محمد شرشير وشريكه المصريه لتصنيع الشباك وادوات الصيد   شركة سبق قيدها برقم :   

39356  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   26379 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

133 - مصطفى محمد محمد شرشير وشريكه المصريه لتصنيع الشباك وادوات الصيد   شركة سبق قيدها برقم :   

39356  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   26381 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

134 - سفيان عيد السيد ابو شقرة وشركاؤة   شركة سبق قيدها برقم :   43874  قيدت فى  08-02-2010 برقم 

ايداع   2709 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2025  

12:00:00ص

135 - البنك الوطني للتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   50175  قيدت فى  25-01-1993 برقم ايداع   302 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2023  12:00:00ص

136 - ليل آند كيم LIL &KIM   شركة سبق قيدها برقم :   56525  قيدت فى  09-02-2012 برقم ايداع   

2956 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00ص

137 - شركة اولد حامد وشريكتهم للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   57849  قيدت فى  

12-04-2012 برقم ايداع   8180 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2027  12:00:00ص

138 - أويا للتسويق اللكتروني و النقل )oea(   شركة سبق قيدها برقم :   59541  قيدت فى  2012-07-16 

برقم ايداع   14990 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

139 - المصرية الماليزية للهندسة والتوريدات )ايمكو( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59754  قيدت 

فى  31-07-2012 برقم ايداع   15914 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

140 - كوزموس للتجارة Cosmos For Trade   شركة سبق قيدها برقم :   59832  قيدت فى  

05-08-2012 برقم ايداع   16207 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

141 - راميفارما ramepharma )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60048  قيدت فى  2012-08-15 

برقم ايداع   16987 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

Page 1526 of 1587 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

142 - بى ام اى جلوبال للمؤتمرات و المعارض  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60117  قيدت فى  

23-08-2012 برقم ايداع   17205 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

143 - راميكير  RAMECARE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60252  قيدت فى  2012-08-30 

برقم ايداع   17711 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

144 - الفا للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   66331  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11134 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

145 - ماس تيليكوم )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   68908  قيدت فى  30-09-2013 برقم ايداع   

20972 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2023  12:00:00ص

146 - البنك الوطنى للتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   69981  قيدت فى  04-04-1993 برقم ايداع   1504 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2023  12:00:00ص

147 - تيلز TAILS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71307  قيدت فى  29-01-2014 برقم ايداع   

2235 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2024  12:00:00ص

148 - إيجيبشن سوميتس جروب للتجارة والستثمارات   شركة سبق قيدها برقم :   73580  قيدت فى  

05-05-2014 برقم ايداع   10621 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2024  12:00:00ص

149 - واى . اتش . واى . للتجارة ) ش ذ م م ( Y . H . Y for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   

77738  قيدت فى  11-11-2014 برقم ايداع   26893 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

150 - سنترل افريكا درليننج كومبانى Central Africa Drilling Company )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   98170  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   32756 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

151 - مركز نيو فيجن للعيون New Vision Eye Center )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98201  

قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   32820 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/10/2026  12:00:00ص

152 - ياسر كامل عبد القادر مبارك و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   101019  قيدت فى  2017-01-12 

برقم ايداع   1667 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  

12:00:00ص

153 - سنترو لدارة المطاعم Centro )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101078  قيدت فى  

16-01-2017 برقم ايداع   1892 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

154 - الخدمات الذكية التجارية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102537  قيدت فى  2017-02-23 

برقم ايداع   7094 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

155 - براندايزر للدعاية و العلن BRANDIZER )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106591  قيدت 

فى  11-06-2017 برقم ايداع   21071 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

156 - السحيمي للمعدات البحرية   شركة سبق قيدها برقم :   107102  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   

22983 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

157 - كيوبي الهندسيه لتصميم و تصنيع خطوط النتاجCUBII ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   107738  

قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   25839 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/07/2027  12:00:00ص
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158 - فلو تيك للخدمات البيئية                    Flowtech For Environmental   Solutions   شركة 

سبق قيدها برقم :   108221  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27394 وفى تاريخ  04-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

159 - ابراهيم محمد ابراهيم الزنوكى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   108232  قيدت فى  

02-08-2017 برقم ايداع   27442 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

160 - بستريد للتوكيلت التجارية والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   108728  قيدت فى  

15-08-2017 برقم ايداع   29395 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2027  12:00:00ص

161 - البنك الوطني للتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   205364  قيدت فى  01-09-1983 برقم ايداع   

16473 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2023  12:00:00ص

162 - شركه الفرسان للتنميه العقاريه والستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   303044  قيدت فى  

25-03-1997 برقم ايداع   5428 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

163 - الشركه المحمديه للتصنيع الغذائي و التبريد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   306751  قيدت فى  

11-08-1997 برقم ايداع   15635 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2027  12:00:00ص

164 - شركه الفيوم للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   561  قيدت فى  10-08-1997 برقم ايداع   

261 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

165 - شركة الفتوح التجارية الدولية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26293  قيدت فى  2007-08-07 

برقم ايداع   16356 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

166 - شركة السكندرية للنقل البري ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26954  قيدت فى  2007-08-30 

برقم ايداع   18089 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

167 - شركة سنتشرى 21 طيبة العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   49136  قيدت فى  14-11-2010 برقم 

ايداع   24861 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2025  

12:00:00ص

168 - أم . أوتو   شركة سبق قيدها برقم :   60014  قيدت فى  06-09-2015 برقم ايداع   25047 وفى 

تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

169 - أم . أوتو M. AUTO   شركة سبق قيدها برقم :   104847  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   

14764 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

170 - اكليز لتصنيع الوجبات الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   108556  قيدت فى  10-08-2017 برقم 

ايداع   28710 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

171 - ايجي كولد كاتس لصناعه منتجات اللحوم   شركة سبق قيدها برقم :   108557  قيدت فى  

10-08-2017 برقم ايداع   28711 وفى تاريخ  06-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2027  12:00:00ص

172 - شركة المنتزه لتحليه المياه)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   1402  قيدت فى  03-07-1996 برقم 

ايداع   195 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2026  12:00:00

ص

173 - المل لستصلح الراضي والتنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   8286  قيدت فى  

06-03-2002 برقم ايداع   1193 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2027  12:00:00ص
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174 - شركه الشريف للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   8697  قيدت فى  

24-06-2002 برقم ايداع   2880 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2027  12:00:00ص

175 - الجمل للتجارة والتكنولوجيا   شركة سبق قيدها برقم :   12591  قيدت فى  11-06-2007 برقم ايداع   

11321 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

176 - الجمل للتجاره والتكنولوجيا   شركة سبق قيدها برقم :   12594  قيدت فى  11-06-2007 برقم ايداع   

11322 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

177 - شركة الجمل للتجارة والتكنولوجيا   شركة سبق قيدها برقم :   22119  قيدت فى  17-01-2007 برقم 

ايداع   786 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00

ص

178 - نيو سفارى ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27130  قيدت فى  06-09-2007 برقم ايداع   

18617 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

179 - كريم قاسم عبدالرحيم قطب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51459  قيدت فى  21-04-2011 برقم 

ايداع   6565 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  

12:00:00ص

180 - عاصم شحاتة ابراهيم شحاتة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54324  قيدت فى  2011-10-10 

برقم ايداع   18952 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2026  

12:00:00ص

181 - محمد الصباحى محمد محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   56090  قيدت فى  2012-01-17 

برقم ايداع   1346 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  

12:00:00ص

182 - شركة شوشه ميديكال   شركة سبق قيدها برقم :   58426  قيدت فى  16-05-2012 برقم ايداع   

10304 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

183 - وايت لند للصناعات الغذائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   58571  قيدت فى  2012-05-23 

برقم ايداع   10968 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

184 - بيكو إيجيبت ترادينج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   59129  قيدت فى  08-04-2015 برقم 

ايداع   10313 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  

12:00:00ص

185 - بيكو إيجيبت ترادينج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   59129  قيدت فى  25-06-2012 برقم 

ايداع   13333 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  

12:00:00ص

186 - المصرية الفرنسية لخدمات المن THQA Security Service   شركة سبق قيدها برقم :   59144  

قيدت فى  25-06-2012 برقم ايداع   13367 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/06/2027  12:00:00ص

187 - مستشفى اجياد التخصصى   شركة سبق قيدها برقم :   59498  قيدت فى  15-07-2012 برقم ايداع   

14802 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

188 - سبيد كاست للتصالت - LLC )مصر( )Speedcast Communication )Egypt   شركة سبق 

قيدها برقم :   59613  قيدت فى  19-07-2012 برقم ايداع   15285 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

189 - شركة منتجات تبريغاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   59639  قيدت فى  24-07-2012 برقم ايداع   

15450 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

190 - صح للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59676  قيدت فى  25-07-2012 برقم 

ايداع   15593 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص
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191 - مابى للتصنيع الغذائي mapy for food industries   شركة سبق قيدها برقم :   59893  قيدت فى  

08-08-2012 برقم ايداع   16405 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2027  12:00:00ص

192 - أم . أوتو M. AUTO  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60014  قيدت فى  14-08-2012 برقم 

ايداع   16873 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

193 - الصالحون للتجارة والمقاولت  ACTC  )ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   60401  قيدت فى  

06-09-2012 برقم ايداع   18289 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

194 - بيكو إيجيبت ترادينج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   64298  قيدت فى  21-02-2013 برقم 

ايداع   3559 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2023  

12:00:00ص

195 - إم تي جي للدعاية و العلن )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   73677  قيدت فى  2014-05-08 

برقم ايداع   11075 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2024  

12:00:00ص

196 - ابراهيم غالب ابراهيم محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76443  قيدت فى  2014-09-14 

برقم ايداع   21819 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2024  

12:00:00ص

197 - كايرو سكان للشعة والتحاليل   شركة سبق قيدها برقم :   81109  قيدت فى  21-07-2014 برقم ايداع   

17555 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2024  12:00:00ص

198 - سى تى سى للتجارة و المقاولتCTC for Trading and Constructions   شركة سبق قيدها 

برقم :   87250  قيدت فى  26-10-2015 برقم ايداع   30292 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2025  12:00:00ص

199 - الديجيتال كو ELDIGITAL CO )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102242  قيدت فى  

16-02-2017 برقم ايداع   6066 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2027  12:00:00ص

   Cf City Egypt New Integrated City S.A.E 200 - سي اف سيتي ايجيبت المدينه المتكامله الجديده

شركة سبق قيدها برقم :   103595  قيدت فى  19-03-2017 برقم ايداع   10262 وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00ص

201 - الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية We - Can - Pharmaceuticals   شركة سبق 

قيدها برقم :   104680  قيدت فى  18-04-2017 برقم ايداع   14139 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2027  12:00:00ص

202 - الشبكة المصرية للخدمات الطبية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   106421  قيدت فى  

05-06-2017 برقم ايداع   20396 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

203 - جذور للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   107209  قيدت فى  05-07-2017 برقم ايداع   

23490 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

204 - روابط الرياضية للدعاية   شركة سبق قيدها برقم :   107707  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   

25669 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

205 - انفستيا لرأس المال المخاطر   شركة سبق قيدها برقم :   107726  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   

25774 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

206 - المجموعه المتحده لللومنيوم   شركة سبق قيدها برقم :   107970  قيدت فى  27-07-2017 برقم 

ايداع   26451 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص
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207 - مساهمات انفستيا للتجارة المتكاملة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   108116  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   27064 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

208 - خالد على حسن على و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   108343  قيدت فى  06-08-2017 برقم 

ايداع   27773 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

209 - النعيم للسكان والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   108491  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   

28431 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

210 - فرع تى اس او T S O   شركة سبق قيدها برقم :   109373  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   

32507 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

211 - المصرية اليطالية للهندسه والنشاءات ) اجيتالك (   شركة سبق قيدها برقم :   181965  قيدت فى  

21-04-1977 برقم ايداع   6542 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2027  12:00:00ص

212 - راكو للتجارة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   306787  قيدت فى  12-08-1997 برقم ايداع   

15714 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

213 - ام جي جرافيك سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   3934  قيدت فى  07-10-1999 برقم ايداع   5485 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2024  12:00:00ص

214 - نوفو للكيماويات )نوفوكيم(   شركة سبق قيدها برقم :   4580  قيدت فى  14-08-2002 برقم ايداع   

668 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

215 - خالد احمد ماهر مصطفى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6690  قيدت فى  01-04-2012 برقم 

ايداع   7012 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

216 - رونت فيتا للمنتجات البيطريه ) هيرمان (   شركة سبق قيدها برقم :   6690  قيدت فى  2012-04-01 

برقم ايداع   7012 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

217 - اندية وادى دجله - ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  25-08-2002 برقم ايداع   

4028 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  12:00:00ص

218 - اندية وادى دجله   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  17-03-2015 برقم ايداع   7492 وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  12:00:00ص

219 - اندية وادى دجله   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  03-07-2014 برقم ايداع   16095 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  12:00:00ص

220 - وادى دجلة للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  03-07-2014 برقم ايداع   

16096 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  12:00:00ص

221 - وادى دجلة للستثمار ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  22-08-2010 برقم ايداع   

18772 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2025  12:00:00ص

222 - وادى دجلة للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  22-08-2010 برقم ايداع   

18773 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2025  12:00:00ص

223 - اندية وادى دجله   شركة سبق قيدها برقم :   8932  قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   20425 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

224 - شركه انترناشيونال للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   9094  قيدت فى  07-10-2002 برقم 

ايداع   4770 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2022  

12:00:00ص

225 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   14758  قيدت فى  01-07-2010 برقم ايداع   

14693 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص
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226 - حورس لصناعة السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   14758  قيدت فى  01-07-2010 برقم ايداع   

14694 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص

227 - حورس لصناعة السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   14758  قيدت فى  01-07-2010 برقم ايداع   

14695 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص

228 - حورس ليمتد للمنتجات السياحيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23888  قيدت فى  

15-04-2007 برقم ايداع   6773 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

229 - حورس ليمتد للمنتجات السياحيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23888  قيدت فى  

15-04-2007 برقم ايداع   6774 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

230 - شركة حورس ليمتد للمنتجات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   23888  قيدت فى  2007-04-15 

برقم ايداع   6775 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

231 - حورس ليمتد للمنتجات السياحيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23888  قيدت فى  

15-04-2007 برقم ايداع   6776 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/04/2027  12:00:00ص

232 - ماتريكس للنتاج الفنى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24096  قيدت فى  24-04-2007 برقم 

ايداع   7518 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

233 - الفؤاد للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25848  قيدت فى  18-07-2007 برقم ايداع   

14273 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

234 - شركة اسكندرية الدولية للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   25896  قيدت فى  

22-07-2007 برقم ايداع   14390 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2027  12:00:00ص

ARINC   235 - فرع شركة مسجلة بموجب قوانين ولية ديلور المريكية - ارنك انكوربريتد

INCORPORATED   شركة سبق قيدها برقم :   26276  قيدت فى  06-08-2007 برقم ايداع   16316 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

236 - صانى فارما سيوتيكال   شركة سبق قيدها برقم :   26581  قيدت فى  16-08-2007 برقم ايداع   

17234 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

237 - رويال برنسيس للفنادق العائمه خالد عبداللطيف المناوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42076  

قيدت فى  14-07-2001 برقم ايداع   3290 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/07/2026  12:00:00ص

238 - اندية وادى دجله   شركة سبق قيدها برقم :   42646  قيدت فى  22-08-2010 برقم ايداع   18773 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2025  12:00:00ص

239 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  2011-01-18 

برقم ايداع   1380 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2026  

12:00:00ص

240 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  2011-01-18 

برقم ايداع   1381 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2026  

12:00:00ص

241 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  01-07-2010 برقم ايداع   

14696 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص

242 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18398 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص
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243 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18400 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

244 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18401 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

245 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18402 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

246 - حورس لصناعه السفنج   شركة سبق قيدها برقم :   46738  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18404 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

247 - ناصف وجدي محمد متولي مباشر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   48971  قيدت فى  

07-11-2010 برقم ايداع   24247 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2025  12:00:00ص

248 - الشركة المصرية العالمية لدارة المطاعم الحديثة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   49981  قيدت فى  

02-07-2015 برقم ايداع   19004 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2025  12:00:00ص

249 - محطة التحرير للنتاج الفني ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   50686  قيدت فى  2011-03-01 

برقم ايداع   3476 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

250 - بيو ليف فارما BIO-LIFE PHARMA   شركة سبق قيدها برقم :   51863  قيدت فى  

18-05-2011 برقم ايداع   8586 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2026  12:00:00ص

251 - بيو ليف فارما   شركة سبق قيدها برقم :   51863  قيدت فى  30-09-2014 برقم ايداع   23616 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  12:00:00ص

252 - جيمستون للستشارات المالية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55988  قيدت فى  2012-01-11 

برقم ايداع   974 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  

12:00:00ص

253 - العجلن العربيه للتجاره والستثمار - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   59400  قيدت فى  

09-07-2012 برقم ايداع   14448 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

254 - الفا للتعدين   شركة سبق قيدها برقم :   59680  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   15597 وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

255 - إلكسير فارما ELIXIR PHARMA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59790  قيدت فى  

02-08-2012 برقم ايداع   16069 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

256 - سى . ايه اوتو تيونينج للسيارات C. A AUTO TUNING  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

59831  قيدت فى  05-08-2012 برقم ايداع   16206 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

257 - بابا وريس للمطرزات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60374  قيدت فى  05-09-2012 برقم 

ايداع   18170 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  

12:00:00ص

258 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   66097  قيدت فى  

14-05-2013 برقم ايداع   10751 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2023  12:00:00ص

259 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   66204  قيدت فى  

14-05-2013 برقم ايداع   10752 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2023  12:00:00ص
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260 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   66204  قيدت فى  

16-05-2013 برقم ايداع   11243 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2023  12:00:00ص

261 - سى مارت للتجاره والتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   66204  قيدت فى  

16-09-2015 برقم ايداع   26254 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2025  12:00:00ص

262 - كواليتى للصناعة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   68519  قيدت فى  10-09-2013 برقم ايداع   

19337 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2023  12:00:00ص

263 - شركه الشوربجي الحديثه لصناعه الملبس والمنسوجات شارمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

71938  قيدت فى  26-01-2017 برقم ايداع   3225 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00ص

264 - الشوربجي الحديثه لصناعه الملبس والمنسوجات شارمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   71938  

قيدت فى  22-03-2011 برقم ايداع   4834 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/03/2026  12:00:00ص

265 - الشوربجي الحديثه لصناعه الملبس والمنسوجات شارمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   71938  

قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   6885 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/03/2027  12:00:00ص

266 - الشوربجي الحديثه لصناعه الملبس والمنسوجات شارمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   71938  

قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   6886 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/03/2027  12:00:00ص

267 - الشوربجي الحديثه لصناعه الملبس والمنسوجات شارمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   71938  

قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   6887 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/03/2027  12:00:00ص

268 - شركه الشوربجي الحديثه )شارمين(   شركة سبق قيدها برقم :   71938  قيدت فى  19-06-2006 برقم 

ايداع   8328 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  

12:00:00ص

269 - العطاء لتشكيل وتشغيل المعادن وانتاج المنتجات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   78401  قيدت 

فى  08-06-2017 برقم ايداع   20811 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2027  12:00:00ص

270 - شركة ريني Reny ) فرع شركة ذات مسئولية محدودة - باريس (   شركة سبق قيدها برقم :   79168  

قيدت فى  05-01-2015 برقم ايداع   283 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/01/2025  12:00:00ص

271 - كيرنيل للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80074  قيدت فى  2015-02-09 

برقم ايداع   3478 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2025  

12:00:00ص

272 - شركة هيدروباور للهندسة والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   84755  قيدت فى  

15-07-2015 برقم ايداع   20295 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2025  12:00:00ص

273 - شركة ميجو MIGO   شركة سبق قيدها برقم :   93283  قيدت فى  08-05-2016 برقم ايداع   

14522 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

274 - ويليز كيتشن للماكولت السريعة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   101801  قيدت فى  

06-02-2017 برقم ايداع   4423 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2027  12:00:00ص
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275 - محمد سامر محمد سالم عطايا و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   103254  قيدت فى  

12-03-2017 برقم ايداع   9259 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

276 - الكاديمية العربية لفض المنازعات   شركة سبق قيدها برقم :   104735  قيدت فى  2017-04-19 

برقم ايداع   14326 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

277 - كويك اند كواليتىQUICK & QUALITY )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105324  قيدت فى  

08-05-2017 برقم ايداع   16429 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

278 - اينو سويت لحلول تقنية العمالInosuite For Business Technology Solutions )ش.ذ.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   106371  قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   20229 وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

279 - برايت وايز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   107537  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

24959 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

280 - أشرف السيد السيد الوصيفي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107587  قيدت فى  2017-07-18 

برقم ايداع   25164 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  

12:00:00ص

281 - مطعم ذا اورينتال جريل The Oriental Grill Restaurant   شركة سبق قيدها برقم :   107651  

قيدت فى  19-07-2017 برقم ايداع   25453 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/07/2027  12:00:00ص

282 - الكمالى لخدمات الطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   107892  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   

26293 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

283 - الباشا لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   108342  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   

27761 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

284 - محمد عبدا حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   109277  قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   

32020 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

285 - شركه المصريه للتكنولوجيا الطبيه - ميدي تيك ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   112694  قيدت فى  

09-04-1997 برقم ايداع   4124 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

286 - اصبح الوطنيه للطحن والصناعات الغذائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114864  قيدت فى  

31-07-1997 برقم ايداع   8935 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

287 - الشركه الستشاريه للبناء مهندس حسن رشدان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   290318  قيدت فى  

27-07-1995 برقم ايداع   10929 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2025  12:00:00ص

288 - انترناشيونال للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   292140  قيدت فى  30-10-1995 برقم 

ايداع   16319 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2025  

12:00:00ص

289 - وديان سيناء للستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   298120  قيدت فى  22-09-1996 برقم 

ايداع   15753 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  

12:00:00ص

290 - الشركه المصريه للصناعات المعدينه عماد ابراهيم سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304569  

قيدت فى  20-05-1997 برقم ايداع   9685 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/05/2027  12:00:00ص
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291 - العالميه لصيانه السيارات - حسن شعبان عبد الغني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348440  قيدت 

فى  07-09-2002 برقم ايداع   15502 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

292 - ترافيل وايز ايجيبت للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8938  قيدت فى  25-08-2002 برقم ايداع   

4065 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  12:00:00ص

293 - الشركه العربيه الدوليه   شركة سبق قيدها برقم :   8963  قيدت فى  02-09-2002 برقم ايداع   

4187 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

294 - شركه كونكريت للملبس الجاهزه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16690  قيدت فى  

04-12-2005 برقم ايداع   1670 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2025  12:00:00ص

295 - كونكريت للملبيس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   16992  قيدت فى  13-08-2006 برقم ايداع   

12285 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2026  12:00:00ص

296 - شركه كونكريت للملبس الجاهزه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16992  قيدت فى  

04-12-2005 برقم ايداع   16699 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2025  12:00:00ص

297 - اخناتون ايجيبت AKHNATOON EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   20076  قيدت فى  

16-08-2006 برقم ايداع   12710 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2026  12:00:00ص

298 - العالمية للتجارة ) مركاتو (   شركة سبق قيدها برقم :   24797  قيدت فى  24-05-2007 برقم ايداع   

9910 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

299 - الفق للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   25476  قيدت فى  28-06-2007 برقم ايداع   

12713 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

300 - التيسير للتمويل العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   26915  قيدت فى  29-08-2007 برقم ايداع   

17952 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

301 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   38842  قيدت فى  

21-05-2009 برقم ايداع   10246 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2024  12:00:00ص

302 - ام جى ام للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   49457  قيدت فى  

04-03-2012 برقم ايداع   4719 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2027  12:00:00ص

303 - ادكس لحلول العمال edex business solution   شركة سبق قيدها برقم :   53649  قيدت فى  

28-08-2011 برقم ايداع   15981 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2026  12:00:00ص

304 - شيماء حسن محمد حماده وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   54212  قيدت فى  02-10-2011 برقم 

ايداع   18387 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  

12:00:00ص

305 - السيد مصطفي السيد سيد أحمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54270  قيدت فى  2011-10-04 

برقم ايداع   18659 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  

12:00:00ص

306 - شركة الكدرى ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   54378  قيدت فى  11-10-2011 برقم ايداع   

19163 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  12:00:00ص

307 - إمارات مصر للستثمار و التنميه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   55226  قيدت فى  

01-12-2011 برقم ايداع   22892 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2026  12:00:00ص
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308 - محمد اسامة زهير العرقسوسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57839  قيدت فى  2012-04-12 

برقم ايداع   8157 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

309 - انجاز للحلول المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   58268  قيدت فى  08-05-2012 برقم ايداع   

9784 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

310 - شركة ترافلرز للنتاج الفني والعلمي والسينمائي   شركة سبق قيدها برقم :   59030  قيدت فى  

18-06-2012 برقم ايداع   1257 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

311 - الكرمة جروب للتجارة العامة Al Karma Group Trading Company   شركة سبق قيدها برقم :   

59098  قيدت فى  21-06-2012 برقم ايداع   13191 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

312 - عاطف محمد احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59470  قيدت فى  12-07-2012 برقم 

ايداع   14772 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

313 - كناوف المحدودة وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   59830  قيدت فى  05-08-2012 برقم ايداع   

16201 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

314 - شركة يورو تولز اند اوتوميشن   شركة سبق قيدها برقم :   59833  قيدت فى  05-08-2012 برقم 

ايداع   16208 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  

12:00:00ص

315 - شوكار على ابراهيم حسين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   59874  قيدت فى  2012-08-07 

برقم ايداع   16355 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

316 - الصدقاء لنتاج البلط اللي ومكوناته } مرزق شحاته فضل وخليل علي يونس ومحمد اسماعيل محمد (   

شركة سبق قيدها برقم :   67303  قيدت فى  26-08-1998 برقم ايداع   3753 وفى تاريخ  2022-08-09  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  12:00:00ص

317 - محمد صلح سعيد خطاب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77096  قيدت فى  15-10-2014 برقم 

ايداع   24466 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2024  

12:00:00ص

318 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   84406  قيدت فى  

03-07-2011 برقم ايداع   11868 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

319 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   84406  قيدت فى  

20-05-2014 برقم ايداع   11993 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2024  12:00:00ص

320 - كونكريت للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   91238  قيدت فى  01-03-2016 برقم ايداع   

6895 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  12:00:00ص

321 - اوكتونيون للتجارة OQTONION   شركة سبق قيدها برقم :   94649  قيدت فى  2016-06-21 

برقم ايداع   19651 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2026  

12:00:00ص

322 - بيين زون BEIN ZONE   شركة سبق قيدها برقم :   97066  قيدت فى  08-09-2016 برقم ايداع   

28421 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  12:00:00ص

323 - مينا اريكا MINA AREEKA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97635  قيدت فى  

09-10-2016 برقم ايداع   30603 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2026  12:00:00ص
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324 - سوليد وركس Solid Works )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98150  قيدت فى  

25-10-2016 برقم ايداع   32630 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

325 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة   شركة سبق قيدها برقم :   101612  قيدت فى  

31-01-2017 برقم ايداع   3779 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

326 - نيو ماسترز جروب للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   103924  قيدت فى  28-03-2017 برقم 

ايداع   11428 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  

12:00:00ص

327 - انتركويل العالمية لتجارة المفروشات والثاث والمراتب الطبيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104146  قيدت فى  03-04-2017 برقم ايداع   12183 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

328 - الشركة الحديثة للستثمار والتنميه العقاريه مودكوMODCO   شركة سبق قيدها برقم :   105999  

قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   18860 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/05/2027  12:00:00ص

329 - شركــــة ميديتك جروب   شركة سبق قيدها برقم :   107149  قيدت فى  04-07-2017 برقم ايداع   

23227 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

330 - شركة مجموعة المرتجز للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   107295  قيدت فى  2017-07-09 

برقم ايداع   23879 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

331 - اتصالت مصر )اتصالت( ETISALAT MISR )ETISALAT(   شركة سبق قيدها برقم :   

107361  قيدت فى  11-07-2017 برقم ايداع   24138 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

332 - اتصالت مصر ) اتصالت (   شركة سبق قيدها برقم :   107361  قيدت فى  11-07-2017 برقم 

ايداع   24139 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

333 - اتصالت مصر ) اتصالت (   شركة سبق قيدها برقم :   107361  قيدت فى  11-07-2017 برقم 

ايداع   24149 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

334 - خيرات لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   107550  قيدت فى  

16-07-2017 برقم ايداع   24988 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2027  12:00:00ص

335 - مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات   شركة سبق قيدها برقم :   107655  قيدت فى  

19-07-2017 برقم ايداع   25480 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

336 - مزن للصناعات الدوائية والغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   107975  قيدت فى  27-07-2017 برقم 

ايداع   26456 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص

337 - ناشونال ميت لصناعة اللحوم   شركة سبق قيدها برقم :   108108  قيدت فى  31-07-2017 برقم 

ايداع   27010 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  

12:00:00ص

338 - سيجما ايه اوه للتجارة و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   108454  قيدت فى  2017-08-08 

برقم ايداع   28289 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  

12:00:00ص
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Print For Pack For Printing And                    339 - برنت فور باك للطباعة والتغليف

Pakaging   شركة سبق قيدها برقم :   108661  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   29126 وفى تاريخ  

09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

340 - سعيد محمد رؤف عبد الرؤف ابو العنين السلب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109041  قيدت 

فى  23-08-2017 برقم ايداع   30821 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

341 - الجزيرى لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   109191  قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   

31656 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

342 - جمعة السيد مصطفى عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109235  قيدت فى  2017-08-29 

برقم ايداع   31862 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

343 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة   شركة سبق قيدها برقم :   336438  قيدت فى  

31-01-2017 برقم ايداع   3778 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

344 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   336438  قيدت فى  

03-07-2011 برقم ايداع   11869 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

345 - المصرية لتصنيع وتجهيز اللحوم ) اللحيمى ( عمرو عبد الفتاح عبد الوهاب التازى وشريكية   شركة سبق 

قيدها برقم :   1491  قيدت فى  05-07-2011 برقم ايداع   12098 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2026  12:00:00ص

346 - المصرية لتصنيع وتجهيز اللحوم ) اللحيمى ( عمرو عبد الفتاح عبد الوهاب التازى وشريكية   شركة سبق 

قيدها برقم :   1491  قيدت فى  02-06-2010 برقم ايداع   12106 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2025  12:00:00ص

347 - )ميت فل( حسن نعمان سفراكس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1491  قيدت فى  2006-10-12 

برقم ايداع   15795 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2026  

12:00:00ص

348 - المصريه لتصنيع وتجميد اللحوم0MAET FUL   شركة سبق قيدها برقم :   1491  قيدت فى  

12-10-2006 برقم ايداع   15795 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص

349 - )ميت فل( حسن نعمان سفراكس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1491  قيدت فى  2006-10-12 

برقم ايداع   15796 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2026  

12:00:00ص

350 - المصريه لتصنيع وتجميد اللحوم MEAT FUL   شركة سبق قيدها برقم :   1491  قيدت فى  

12-10-2006 برقم ايداع   15796 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص

351 - شركه اراب سوفت للنظمه المتطوره _ ايهاب حسين عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

3244  قيدت فى  14-08-2000 برقم ايداع   843 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/08/2025  12:00:00ص

352 - هيلث لين انترناشيونال للتوكيلت التجارية ش م م HEALTH LINE INT. HL .T   شركة سبق 

قيدها برقم :   4180  قيدت فى  13-11-1999 برقم ايداع   6276 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2024  12:00:00ص

353 - اوليف هيل للغذيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   4582  قيدت فى  17-08-2002 برقم ايداع   

672 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص
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354 - شركة البراق للتويدات التصالت   شركة سبق قيدها برقم :   5724  قيدت فى  01-01-2002 برقم 

ايداع   18 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

355 - شركه ريفيرا للسياحه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6869  قيدت فى  22-09-1996 برقم ايداع   

950 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  12:00:00ص

356 - شركة سى فارى الغردقة   شركة سبق قيدها برقم :   8688  قيدت فى  20-06-2002 برقم ايداع   

2836 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

357 - الخدمات والمشروعات الزراعيه )باسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   8978  قيدت فى  2002-09-04 

برقم ايداع   4244 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

358 - شركه كونكريت للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   16991  قيدت فى  13-08-2006 برقم 

ايداع   12287 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2026  

12:00:00ص

359 - سالم الدولية للحاق العماله المصريه بالخارج ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23004  قيدت فى  

04-03-2007 برقم ايداع   3810 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2027  12:00:00ص

360 - اوريون فارما سيوتيكال ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26133  قيدت فى  31-07-2007 برقم 

ايداع   14860 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  

12:00:00ص

361 - مستشفى العاصمة التخصصى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26171  قيدت فى  2007-08-01 

برقم ايداع   14954 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

362 - خطيب وعلمي مصر للستشارات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   27067  قيدت فى  

05-09-2007 برقم ايداع   18434 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/09/2027  12:00:00ص

363 - داون تاون لتجميع وتصنيع الفيسبا والموتوسيكلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37964  قيدت فى  

31-03-2009 برقم ايداع   6421 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2024  12:00:00ص

364 - شركه عرفه لتصنيع وتجهيز المنتجات الغذائيه } ماب { السيد خضر ابراهيم عرفه وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   39050  قيدت فى  26-09-2001 برقم ايداع   3661 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  12:00:00ص

365 - شركه بني سويف للصناعات الهندسيه )قناوي محمد عبد اللطيف العسر وشريكه(   شركة سبق قيدها 

برقم :   39660  قيدت فى  03-07-2002 برقم ايداع   2042 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

366 - نجد الحجاز للحاق العماله المصريه بالداخل والخارج   شركة سبق قيدها برقم :   51411  قيدت فى  

19-04-2011 برقم ايداع   6371 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2026  12:00:00ص

367 - شركة التكنولوجيا الحديثة Leading Edge Technology   شركة سبق قيدها برقم :   55327  

قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   23346 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/12/2026  12:00:00ص

368 - اوتوكير لصناعة وصيانة السيارات )اوتونيل(   شركة سبق قيدها برقم :   57143  قيدت فى  

12-03-2012 برقم ايداع   5496 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص
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369 - فالكون موتورز للتصنيع والستيراد والتجميع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   58705  قيدت فى  

30-05-2012 برقم ايداع   11488 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/05/2027  12:00:00ص

370 - مارين بتروليوم لفتنج للخدمات البترولية ) Marine Petroleum Lifting ) MPL   شركة سبق قيدها 

برقم :   59982  قيدت فى  13-08-2012 برقم ايداع   16740 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

371 - بيسايد للتجارة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   60436  قيدت فى  10-09-2012 برقم ايداع   

18453 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

372 - فالكون موتورز للتصنيع والستيراد والتجميع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   67038  قيدت فى  

13-06-2013 برقم ايداع   13594 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2023  12:00:00ص

373 - شركه هيلث لين انترناشيونال للتوكيلت التجاريه HEALTH LINE INT. HL .T   شركة سبق قيدها 

برقم :   82003  قيدت فى  08-06-1997 برقم ايداع   3512 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

374 - ايجى تريد للكيماويات Egytrade Chemicals   شركة سبق قيدها برقم :   93130  قيدت فى  

03-05-2016 برقم ايداع   14087 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2026  12:00:00ص

375 - شركة اركترا Erctra   شركة سبق قيدها برقم :   96277  قيدت فى  18-08-2016 برقم ايداع   

25667 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2026  12:00:00ص

376 - صحارا للتجارة والهندسة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99149  قيدت فى  2016-11-21 

برقم ايداع   36327 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  

12:00:00ص

377 - لميراج الجديده للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100452  قيدت فى  2016-12-28 

برقم ايداع   42157 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص

378 - ايمن سمير ناشد شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106926  قيدت فى  20-06-2017 برقم 

ايداع   22358 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

   UNION BROTHERS FOOD AND BEVERAGES 379 - يونيون برازرز فوود اند بافر جس

شركة سبق قيدها برقم :   107260  قيدت فى  06-07-2017 برقم ايداع   23681 وفى تاريخ  

10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

380 - مرافق للعمال الكهروميكانيكية   شركة سبق قيدها برقم :   107412  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   24411 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

381 - جراند بارك GRAND PARK ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   107632  قيدت فى  

18-07-2017 برقم ايداع   25367 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2027  12:00:00ص

382 - مصر السلم للمن و الحراسه - ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   107895  قيدت فى  

26-07-2017 برقم ايداع   26321 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

383 - فور فيرتس للسياحة Four Ferrts Travel   شركة سبق قيدها برقم :   108169  قيدت فى  

01-08-2017 برقم ايداع   27234 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

Page 1541 of 1587 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

384 - اسبندوس ليمتد ASPENDOS L.T.D   شركة سبق قيدها برقم :   108238  قيدت فى  

02-08-2017 برقم ايداع   27457 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

385 - بيج بل بورد للدعايه و العلن   شركة سبق قيدها برقم :   108505  قيدت فى  09-08-2017 برقم 

ايداع   28494 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

386 - شركة اموال العربية للقطان ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   109134  قيدت فى  2017-08-27 

برقم ايداع   31323 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

Egypt Sunshine International Business  387 - مصر صن شاين الدولية للتجارة والتنمية

Development Co. S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   109141  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   

31369 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

388 - سامكريت لنظمة البناء   شركة سبق قيدها برقم :   109287  قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   

32081 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

389 - مصر البحر الحمر للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   305619  قيدت فى  1997-06-26 

برقم ايداع   12554 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  

12:00:00ص

390 - ايزيس لتصنيع المواد الغذائيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   306646  قيدت فى  1997-08-06 

برقم ايداع   15348 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

391 - مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   346057  قيدت فى  2002-05-19 

برقم ايداع   8308 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2027  

12:00:00ص

392 - ايفا للنسيج والصباغه والملبوسات عايده رياض و وحيد بطرس وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

3208  قيدت فى  16-06-2002 برقم ايداع   431 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  15/06/2027  12:00:00ص

393 - العالميه للخدمات الطبيه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   3788  قيدت فى  12-09-1999 برقم 

ايداع   5010 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2024  

12:00:00ص

394 - شركه اوثانت ك للستيراد والتصديرالتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   6965  قيدت فى  

17-05-2001 برقم ايداع   2366 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2026  12:00:00ص

395 - سرمدى للتصالت sarmady communications com   شركة سبق قيدها برقم :   8398  قيدت 

فى  08-04-2002 برقم ايداع   1620 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

396 - شركة حورس للتنمية الزراعيه والصناعيه والعمال اللوجستيه   شركة سبق قيدها برقم :   8871  قيدت 

فى  12-08-2002 برقم ايداع   3795 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2027  12:00:00ص

397 - شركه حورس للتنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   8871  قيدت فى  10-03-2015 برقم ايداع   

6595 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص

398 - الرضوى للستثمار العقاري والتجاره العامه ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   18380  قيدت فى  

06-04-2006 برقم ايداع   4616 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2026  12:00:00ص

Page 1542 of 1587 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

399 - شركة رد سى ريزورت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26078  قيدت فى  29-07-2007 برقم 

ايداع   14689 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

400 - بيانكى للستثمار السياحي والعقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26252  قيدت فى  

08-02-2012 برقم ايداع   2852 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2027  12:00:00ص

401 - بيانكى للستثمار السياحي والعقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26252  قيدت فى  

05-08-2007 برقم ايداع   16213 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

402 - شركة جنان للستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26892  قيدت فى  28-08-2007 برقم 

ايداع   17880 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

403 - احمد بشير احمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   42504  قيدت فى  25-11-2009 برقم ايداع   

24152 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  12:00:00ص

404 - الكوثر ترافيل للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   46026  قيدت فى  24-06-1997 برقم ايداع   

2412 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  12:00:00ص

405 - لفارج ريدى ميكس   شركة سبق قيدها برقم :   50122  قيدت فى  07-10-2012 برقم ايداع   

20727 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2022  12:00:00ص

406 - السلم للنظافة   شركة سبق قيدها برقم :   52691  قيدت فى  30-06-2011 برقم ايداع   11796 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2026  12:00:00ص

407 - لفارج للسمنت مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56288  قيدت فى  29-01-2012 برقم ايداع   

2120 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

408 - نماء للتنمية العقارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57795  قيدت فى  11-04-2012 برقم 

ايداع   7967 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

409 - شركة هاى تاتش للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   57905  قيدت فى  2012-04-17 

برقم ايداع   8351 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  

12:00:00ص

410 - دبليو اف ايه جروب للمقاولت والتوريدات العامة       W F A group   شركة سبق قيدها برقم :   

58714  قيدت فى  31-05-2012 برقم ايداع   11533 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

411 - شركة بريميير اكاديمى للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   59114  قيدت فى  

24-06-2012 برقم ايداع   13271 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/06/2027  12:00:00ص

412 - احمد طلعت صديق ومحمد عبد العظيم عاشور وياسر محمد محمد عبده وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم 

:   59222  قيدت فى  01-07-2012 برقم ايداع   13700 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

413 - بروسيك للخدمات المنية Prosec for Security Services   شركة سبق قيدها برقم :   59484  

قيدت فى  15-07-2012 برقم ايداع   14855 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/07/2027  12:00:00ص

414 - العتال للستثمار العقارى )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59774  قيدت فى  01-08-2012 برقم 

ايداع   15993 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص
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415 - اطلس لستصلح الراضي والتصنيع الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   60280  قيدت فى  

01-02-2016 برقم ايداع   3203 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2026  12:00:00ص

416 - تريد مارك لدارة المطاعم و المنشآت السياحية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   70478  قيدت فى  

19-12-2013 برقم ايداع   27470 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2023  12:00:00ص

417 - ماف للمقاولت والعمال المتكاملة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71324  قيدت فى  

29-01-2014 برقم ايداع   2333 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2024  12:00:00ص

418 - ايهاب صلح الدين محمد سعد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   73297  قيدت فى  2014-04-17 

برقم ايداع   9561 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2024  

12:00:00ص

419 - شركة رد سى ريزورت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   73410  قيدت فى  27-04-2014 برقم 

ايداع   9955 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2024  

12:00:00ص

420 - طيبة انترناشيونال للستثمار العقارى و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   81451  قيدت فى  

29-03-2015 برقم ايداع   9024 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/03/2025  12:00:00ص

421 - كونكريت مصر ديزاينConcrete Misr Design CMD   شركة سبق قيدها برقم :   90250  

قيدت فى  31-01-2016 برقم ايداع   3153 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/01/2026  12:00:00ص

422 - اسكندنافيا جلف SCANDINAVIAN GULF   شركة سبق قيدها برقم :   91311  قيدت فى  

02-03-2016 برقم ايداع   7142 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2026  12:00:00ص

423 - نايل تراكس للنتاج الفنى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101089  قيدت فى  2017-01-16 

برقم ايداع   1951 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  

12:00:00ص

424 - يونيون للتنمية والستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   105457  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   

16930 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

425 - ايجيبت اكسبرتس Egypt Experts )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105711  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   17858 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

426 - شركه انسبيكشن اكاديمى ) اى ايه ( - ) I A ( Inspection Academy ) ش.ذ.م .م (   شركة سبق 

قيدها برقم :   106796  قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   21858 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

427 - شركة قسطاس للتنمية والستشارات والتدريب QESTAS   شركة سبق قيدها برقم :   107393  قيدت 

فى  11-07-2017 برقم ايداع   24367 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2027  12:00:00ص

428 - الشعر و الجمال HAIR AND BEAUTY   شركة سبق قيدها برقم :   108165  قيدت فى  

01-08-2017 برقم ايداع   27213 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

429 - ارتك للمستلزمات الطبية ARTECH FOR MEDICAL DEVICES   شركة سبق قيدها برقم :   

108292  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27533 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص
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430 - جولدن جروب للمقاولت GOLDEN GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   108327  قيدت فى  

03-08-2017 برقم ايداع   27726 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/08/2027  12:00:00ص

431 - المصريه لخدمات المستندات EGYDOCS   شركة سبق قيدها برقم :   108615  قيدت فى  

13-08-2017 برقم ايداع   28927 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

432 - المصرية للصناعات الزجاجية والهندسية المتخصصة)جلس كو(   شركة سبق قيدها برقم :   108765  

قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   29528 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/08/2027  12:00:00ص

433 - مصر المدينة للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   109110  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   

31194 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

434 - جيزة وود للمنتجات الخشبية Giza Wood For Wooden Products   شركة سبق قيدها برقم :   

109365  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   32464 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

435 - شركه مجموعه تاكو الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   112712  قيدت فى  09-04-1997 برقم 

ايداع   4160 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  

12:00:00ص

436 - شركة الصدي - E C H O   شركة سبق قيدها برقم :   115519  قيدت فى  01-09-1997 برقم 

ايداع   10440 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  

12:00:00ص

437 - شركة الصدى ECHO   شركة سبق قيدها برقم :   298515  قيدت فى  07-10-1996 برقم ايداع   

16945 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  12:00:00ص

438 - سدره للحلويات الشرقيه الغربيه   شركة سبق قيدها برقم :   8741  قيدت فى  07-07-2002 برقم ايداع   

3093 وفى تاريخ  13-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2027  12:00:00ص

439 - يثرب للعمال الهندسية و المقاولت المتكاملة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59826  قيدت فى  

05-08-2012 برقم ايداع   16193 وفى تاريخ  13-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

440 - شركه العربي للصناعات المنزليه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   6689  قيدت فى  2002-08-26 

برقم ايداع   827 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  

12:00:00ص

441 - العربي لتكنولوجيا الضاءه   شركة سبق قيدها برقم :   6710  قيدت فى  03-09-2002 برقم ايداع   

863 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

442 - نيوتك للستثمار العقاري والتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   7360  قيدت فى  2001-07-30 

برقم ايداع   3968 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2026  

12:00:00ص

443 - شركه السعيد للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   10694  قيدت فى  01-01-2004 برقم 

ايداع   2 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2018  12:00:00ص

444 - السعيد للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   10694  قيدت فى  21-11-2004 برقم ايداع   

1000015 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2024  12:00:00

ص

445 - الدوليه للستثمارات العقاريه و التعمير   شركة سبق قيدها برقم :   18379  قيدت فى  2006-04-06 

برقم ايداع   4609 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2026  

12:00:00ص

Page 1545 of 1587 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

446 - المصريه الدوليه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   18619  قيدت فى  2006-05-02 

برقم ايداع   5718 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2026  

12:00:00ص

447 - مصنع اتش يو لتعبئه انابيب البوتاجاز - اسامه عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22231  قيدت 

فى  15-06-1997 برقم ايداع   1234 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص

448 - ليدى ايجيبت تورز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25866  قيدت فى  19-07-2007 برقم ايداع   

14306 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

449 - كونستراكت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25925  قيدت فى  22-07-2007 برقم ايداع   

14293 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

450 - مكة سيدز Mecca Seeds   شركة سبق قيدها برقم :   26285  قيدت فى  06-08-2007 برقم 

ايداع   16332 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

451 - لنكوم للستثمارات LINCOM INVESTMENTS ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26364  

قيدت فى  09-08-2007 برقم ايداع   16572 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/08/2027  12:00:00ص

452 - سمير ابراهيم احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26525  قيدت فى  14-08-2007 برقم 

ايداع   17004 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

453 - رخام وجرانيت الردن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27078  قيدت فى  05-09-2007 برقم 

ايداع   18473 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  

12:00:00ص

454 - ا0ت كمز للعمال والستشارات الكيميائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   31043  قيدت فى  

05-07-1997 برقم ايداع   3350 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2027  12:00:00ص

455 - المجموعة الخليجية المصرية للستثمار وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   55716  قيدت 

فى  28-12-2011 برقم ايداع   25156 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2026  12:00:00ص

456 - بيترا ايجيبت للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   57204  قيدت فى  14-03-2012 برقم 

ايداع   5645 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  

12:00:00ص

457 - المصرية المتحدة للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   59329  قيدت فى  04-07-2012 برقم ايداع   

14096 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

458 - تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   59333  قيدت فى  04-07-2012 برقم 

ايداع   14100 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  

12:00:00ص

459 - بورتو ورلد للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   59333  قيدت فى  18-08-2014 برقم ايداع   

19401 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2024  12:00:00ص

460 - الهدير للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60320  قيدت فى  2012-09-03 

برقم ايداع   17913 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  

12:00:00ص

461 - تامكو - مصر للتجارة ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   76623  قيدت فى  21-09-2014 برقم 

ايداع   22533 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2024  

12:00:00ص
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462 - تراس هليوبوليس للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   81223  قيدت فى  2015-03-22 

برقم ايداع   8064 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2025  

12:00:00ص

463 - الواحة لعموم التجارة والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   82775  قيدت فى  

13-05-2015 برقم ايداع   13612 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2025  12:00:00ص

464 - سنتر ميديكال كينزيس CENTER MEDICAL CHINESIS   شركة سبق قيدها برقم :   88244  

قيدت فى  26-11-2015 برقم ايداع   33974 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/11/2025  12:00:00ص

465 - شركة ماسيف ديناميكس Massive Dynamiex   شركة سبق قيدها برقم :   94844  قيدت فى  

27-06-2016 برقم ايداع   20393 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2026  12:00:00ص

466 - شركة محمد جابر تريد   شركة سبق قيدها برقم :   98845  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

35294 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

467 - بولو ستراكت للتجارة و المقاولت POLOSTRUCT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99670  

قيدت فى  05-12-2016 برقم ايداع   39141 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/12/2026  12:00:00ص

468 - ايوان للتطوير العقارى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103811  قيدت فى  26-03-2017 برقم 

ايداع   11153 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

469 - عياده رضوان حران وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   104584  قيدت فى  13-04-2017 برقم 

ايداع   13830 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  

12:00:00ص

470 - طلعت جروب للمقاولت والتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   104882  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   14959 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

471 - ايجيبت اوتوموتيفEGYPT AUTOMOTIVE   شركة سبق قيدها برقم :   105870  قيدت فى  

22-05-2017 برقم ايداع   18370 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2027  12:00:00ص

472 - رؤية لنتاج وتدوير مخلفات الورق VISION RECYCLING COMPANY V R C   شركة سبق 

قيدها برقم :   106082  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   19174 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص

   TREE CHEM FOR TRADING & AGENCIES 473 - شركة تري كيم للتجارة والتوكيلت

شركة سبق قيدها برقم :   106729  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   21647 وفى تاريخ  

14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

474 - رونزا لصناعة الملبس RONZA   شركة سبق قيدها برقم :   106825  قيدت فى  2017-06-18 

برقم ايداع   21944 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

475 - اتصالت مصر ) اتصالت (   شركة سبق قيدها برقم :   107362  قيدت فى  11-07-2017 برقم 

ايداع   24152 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

476 - هاى تك نور للنظمة اللكترونية و المقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   108284  قيدت فى  

02-08-2017 برقم ايداع   27525 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص
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477 - الشركه المصريه المريكيه للتنميه الزراعيه والعمرانيه   شركة سبق قيدها برقم :   108441  قيدت فى  

08-08-2017 برقم ايداع   28236 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2027  12:00:00ص

478 - اكسيد انترناشونال لوجستيكس   شركة سبق قيدها برقم :   108677  قيدت فى  14-08-2017 برقم 

ايداع   29206 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

479 - شركة  سامبريوم  SAMPERiUM   شركة سبق قيدها برقم :   108753  قيدت فى  2017-08-16 

برقم ايداع   29443 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص

480 - ميتس لنظم وتكنولوجيا المعلومات meits   شركة سبق قيدها برقم :   108784  قيدت فى  

16-08-2017 برقم ايداع   29639 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2027  12:00:00ص

481 - المصرية انجاز   شركة سبق قيدها برقم :   108908  قيدت فى  21-08-2017 برقم ايداع   30278 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

482 - مدكور للمرافق MADKOUR UTILITIES   )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   109250  قيدت 

فى  29-08-2017 برقم ايداع   31930 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

483 - شركاء التنمية للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   109434  قيدت فى  10-09-2017 برقم 

ايداع   32771 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

484 - ويرستون للرخام و الجرانيت WER STONE   شركة سبق قيدها برقم :   109498  قيدت فى  

11-09-2017 برقم ايداع   33025 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

485 - فيفا جروب viva group   شركة سبق قيدها برقم :   109643  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   

33711 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

486 - مصنع اتش يو لتعبئه انابيب البوتاجاز ) محمد حمدى محمد عبد ا (   شركة سبق قيدها برقم :   

305302  قيدت فى  15-06-1997 برقم ايداع   11724 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

487 - سي رامكو لصناعه السيراميك   شركة سبق قيدها برقم :   1493  قيدت فى  27-10-1997 برقم ايداع   

1166 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2022  12:00:00ص

488 - الوطنيه لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل فكري عطوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1709  

قيدت فى  07-06-2006 برقم ايداع   1000027 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  06/06/2026  12:00:00ص

489 - شركه المناء لتجاره السمده والعلف   شركة سبق قيدها برقم :   8038  قيدت فى  2002-01-02 

برقم ايداع   57 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  

12:00:00ص

490 - شركه فينيكس انترناشيونال ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   9796  قيدت فى  05-05-2003 برقم 

ايداع   1996 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2018  

12:00:00ص

491 - الرواد هاى سيرفيس للمن والحراسة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   12280  قيدت فى  

02-09-2008 برقم ايداع   19202 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2023  12:00:00ص

492 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   21159  قيدت 

فى  17-01-2016 برقم ايداع   1000016 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/01/2026  12:00:00ص
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493 - ممفيس للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   22186  قيدت فى  14-03-2010 برقم ايداع   5465 وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2025  12:00:00ص

494 - شركة ايجيبتو ميديكال فور تريدينج   شركة سبق قيدها برقم :   25173  قيدت فى  12-06-2007 برقم 

ايداع   11381 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

495 - وول ستريت لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   25698  قيدت فى  11-07-2007 برقم 

ايداع   13623 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

496 - شركة ليزاريكس ليمتد للتجارة ش ذ م م LAETHEREX LTD FOR TRADING   شركة سبق 

قيدها برقم :   25745  قيدت فى  15-07-2007 برقم ايداع   13810 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

497 - شركه فيكا مصر لصناعه السمنت   شركة سبق قيدها برقم :   26072  قيدت فى  29-07-2007 برقم 

ايداع   14673 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

498 - بيو جينيرك فارما ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   26611  قيدت فى  19-08-2007 برقم ايداع   

17272 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص

499 - فيليبس ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27002  قيدت فى  03-09-2007 برقم ايداع   

18221 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

500 - محمد عوض جمعه عبدالجواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53112  قيدت فى  2011-07-25 

برقم ايداع   13601 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2026  

12:00:00ص

501 - محمد عوض جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   53112  قيدت فى  18-11-2015 برقم ايداع   

32938 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  12:00:00ص

502 - مصر للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   53112  قيدت فى  18-11-2015 برقم ايداع   

32938 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  12:00:00ص

503 - مركز النيل للشعة   شركة سبق قيدها برقم :   54486  قيدت فى  17-10-2011 برقم ايداع   

19912 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2026  12:00:00ص

504 - سعد معوض حسين معوض وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   55894  قيدت فى  2012-01-05 

برقم ايداع   541 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  

12:00:00ص

505 - الحوت البيض ليخوت السفارى White Whale For Safari Yacht   شركة سبق قيدها برقم :   

56705  قيدت فى  20-02-2012 برقم ايداع   3703 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

506 - ابراهيم ابو العز عبد اللطيف احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59404  قيدت فى  

09-07-2012 برقم ايداع   14452 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

507 - شركه تى ان سى للتجارة و التوزيع T-N-C   شركة سبق قيدها برقم :   59485  قيدت فى  

15-07-2012 برقم ايداع   14856 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2027  12:00:00ص

508 - ارجون جلوبال ايجيبت لتكنولوجيا المعلومات Argon Global Egypt For IT   شركة سبق قيدها 

برقم :   59585  قيدت فى  18-07-2012 برقم ايداع   15140 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

509 - الثريا للهندسة والمقاولت A.L.T. For engineering contracting   شركة سبق قيدها برقم :   

60020  قيدت فى  14-08-2012 برقم ايداع   16879 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص
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510 - ان جى اس سي نافتوجاز اوف القابضة اوكريين اوفر سيز بتروليم ) فرع شركة تابعة للشركة المساهمة 

الوطنية " نفطو غاز اوكرانيا " اوكرانيا (   شركة سبق قيدها برقم :   60059  قيدت فى  16-08-2012 برقم 

ايداع   17031 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص

511 - جوميا ايجيبت Jumia Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60149  قيدت فى  

26-08-2012 برقم ايداع   17278 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2027  12:00:00ص

512 - اتحاد الستشاريون العرب للتدريب والتطوير والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   83627  قيدت 

فى  02-06-2015 برقم ايداع   15943 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2025  12:00:00ص

513 - الرواد هاي سيرفس للمن والحراسه ونقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   86007  قيدت فى  

07-09-2015 برقم ايداع   25153 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2025  12:00:00ص

514 - ايكون برودكشن هاوس ICON PRODUCTION HOUSE   شركة سبق قيدها برقم :   86196  

قيدت فى  13-09-2015 برقم ايداع   25803 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/09/2025  12:00:00ص

515 - شركة ثري ان لدارة المطاعم N 3   شركة سبق قيدها برقم :   95226  قيدت فى  2016-07-17 

برقم ايداع   21829 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2026  

12:00:00ص

516 - فوست البنيه اند ستري انلجنباو النمساويه   شركة سبق قيدها برقم :   98343  قيدت فى  

02-04-1994 برقم ايداع   2332 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2024  12:00:00ص

517 - الدلتا للمطاحن وصوامع الغلل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   98891  قيدت فى  2001-10-31 

برقم ايداع   7199 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  

12:00:00ص

518 - تيلكو Tailco )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101245  قيدت فى  19-01-2017 برقم ايداع   

2456 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

519 - سنبوسه الدار )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104583  قيدت فى  13-04-2017 برقم ايداع   

138317 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00

ص

520 - صيدليات كيوان   شركة سبق قيدها برقم :   105005  قيدت فى  27-04-2017 برقم ايداع   15354 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2027  12:00:00ص

521 - سمارتكس جلوبال Smartex gLobaL   شركة سبق قيدها برقم :   106575  قيدت فى  

08-06-2017 برقم ايداع   20958 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2027  12:00:00ص

522 - أوو)O(للعلقات العامه والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   107583  قيدت فى  2017-07-17 

برقم ايداع   25156 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

523 - الزيتونة للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   107616  قيدت فى  18-07-2017 برقم ايداع   

25321 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

524 - توماتو TOMATO   شركة سبق قيدها برقم :   107899  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   

26362 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

525 - ياسر سيد محمد شلبي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   108172  قيدت فى  01-08-2017 برقم 

ايداع   27244 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص
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526 - أيه أس أم للستشارات و تصدير المنتجات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   108455  قيدت فى  

08-08-2017 برقم ايداع   28290 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2027  12:00:00ص

Egyptian Company For Space  527 - الشركه المصريه لتطبيقات الفضاء والستشعار من البعد

Applications And Remote Sensing   شركة سبق قيدها برقم :   108506  قيدت فى  

09-08-2017 برقم ايداع   28495 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2027  12:00:00ص

528 - كود فاكتورى CODE FACTOR ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   108585  قيدت فى  

13-08-2017 برقم ايداع   28768 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

529 - ميدتيرانيان للستثمار السياحى والعقارى   شركة سبق قيدها برقم :   108947  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   30444 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

530 - محمد عيد رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   109037  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   

30817 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

531 - الشركه العربيه لتكنولوجيا الكيماويات الحديثه ATOMC   شركة سبق قيدها برقم :   109251  قيدت 

فى  29-08-2017 برقم ايداع   31932 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

532 - الشركه المصريه لهندسة نظم القوي الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم :   220813  قيدت فى  

15-09-1982 برقم ايداع   14479 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2027  12:00:00ص

533 - شركة النخيل للتنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   306190  قيدت فى  19-07-1997 برقم 

ايداع   14050 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

534 - العربى للصناعات الهندسيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3814  قيدت فى  13-06-2017 برقم 

ايداع   21392 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

535 - الهرام للتجاره والتوكيلت } بيراميدز تليكوم   شركة سبق قيدها برقم :   7425  قيدت فى  

13-08-2001 برقم ايداع   4299 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2026  12:00:00ص

536 - اف اتش برتلينج لوجيستكس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   8421  قيدت فى  14-04-2002 برقم 

ايداع   1665 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2027  

12:00:00ص

537 - شركه المتحده لصناعه المحابس ولوازم المواسير }يونيفال{   شركة سبق قيدها برقم :   9004  قيدت فى  

11-09-2002 برقم ايداع   4379 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

538 - شركه برواكت وورلد للخدمات التسويقيه   شركة سبق قيدها برقم :   11712  قيدت فى  2004-08-10 

برقم ايداع   5894 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2024  

12:00:00ص

539 - عمرو يوسف اليمني محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12873  قيدت فى  2005-03-17 

برقم ايداع   2116 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  

12:00:00ص

540 - شركة حول العالم للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   24494  قيدت فى  

14-05-2007 برقم ايداع   8897 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص
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541 - ايفنتس بلس ايجيبت للحفلتEvents Plus Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   57178  قيدت فى  

13-03-2012 برقم ايداع   5533 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

542 - فرع شركة الخطوط الجوية السودانية   شركة سبق قيدها برقم :   57603  قيدت فى  2012-04-03 

برقم ايداع   7221 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  

12:00:00ص

543 - شركة كاد ايجيبت CAD EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   57677  قيدت فى  2012-04-05 

برقم ايداع   7535 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

544 - شركة الصيل لستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   58429  قيدت فى  2012-05-16 

برقم ايداع   10317 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

545 - مصطفي سمير عبدالسلم جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58909  قيدت فى  2012-06-12 

برقم ايداع   12427 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

546 - يوسف مصطفى ابراهيم على العبد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58909  قيدت فى  

12-06-2012 برقم ايداع   12427 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2027  12:00:00ص

547 - مصطفى احمد عبد الحكم رضا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59091  قيدت فى  2012-06-21 

برقم ايداع   13170 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

548 - اى اى سى لدارة مصانع الصلب ) حديد المصريين (   شركة سبق قيدها برقم :   59103  قيدت فى  

21-06-2012 برقم ايداع   13178 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

549 - الطيبات للمشروعات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   59130  قيدت فى  25-06-2012 برقم 

ايداع   13334 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  

12:00:00ص

550 - شركة رويال جراند لقامة الفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   59565  قيدت فى  17-07-2012 برقم 

ايداع   15084 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

551 - بيرويا للتجارة والتوزيع PEROIA FOR TRADINg & DISTRIBUTION  )ش.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   59678  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   15595 وفى تاريخ  16-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

552 - اى سي اس للطاقة والمقاولت Energy and contracting solution ECS شركة مساهمة 

مصرية وفقا لحكام القانون المصري   شركة سبق قيدها برقم :   60377  قيدت فى  05-09-2012 برقم ايداع   

18173 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

553 - جى بى للستثمارات الصناعيه و التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   60441  قيدت فى  

10-09-2012 برقم ايداع   18478 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2027  12:00:00ص

554 - سيد عبد الفتاح شعبان السيد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   72516  قيدت فى  2014-03-18 

برقم ايداع   6637 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2024  

12:00:00ص

555 - شركة اراب سنتر فور تراننج ARAB CENTER FOR TRAINING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   80962  قيدت فى  12-03-2015 برقم ايداع   7019 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2025  12:00:00ص
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556 - بيفر الدولية للستثمار العقارى والمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   83592  قيدت فى  

01-06-2015 برقم ايداع   15786 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2025  12:00:00ص

557 - بارمنكو مصر لخدمات التعدين تحت الرض   شركة سبق قيدها برقم :   96595  قيدت فى  

28-08-2016 برقم ايداع   26800 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2026  12:00:00ص

558 - عبدا محمد ياسين شميس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   98085  قيدت فى  24-10-2016 برقم 

ايداع   23445 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  

12:00:00ص

559 - خالد محمد الصغير عبد الفتاح احمد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   98937  قيدت فى  

15-11-2016 برقم ايداع   35612 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2026  12:00:00ص

560 - العربي لصناعه التكييف والتبريد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   101527  قيدت فى  

29-01-2017 برقم ايداع   3507 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2027  12:00:00ص

561 - العربى لصناعة التكييف والتبريد   شركة سبق قيدها برقم :   101528  قيدت فى  29-01-2017 برقم 

ايداع   3508 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  

12:00:00ص

Egypt Truck For Contracting And Integrated 562 - ايجيبت تراك للمقاولت والعمال المتكاملة

Works   شركة سبق قيدها برقم :   106437  قيدت فى  05-06-2017 برقم ايداع   20457 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

563 - اتصالت مصر ) اتصالت (   شركة سبق قيدها برقم :   107362  قيدت فى  11-07-2017 برقم 

ايداع   24153 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

564 - احمد ربيع حامد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   108264  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   

27490 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

565 - اس بي اس جلوبال SBS GLOBAL   شركة سبق قيدها برقم :   108905  قيدت فى  

21-08-2017 برقم ايداع   30263 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

566 - سى دى ام سميث كونسالت جى ام بى اتش CDM Smith Consult GMBH ) طبقا لقانون المانيا (   

شركة سبق قيدها برقم :   108949  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   30476 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

567 - شركه اولد يوسف للتجاره والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   113704  قيدت فى  1997-06-03 

برقم ايداع   6404 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

568 - المصرية الدولية للتوكيلت والخدمات الملحية   شركة سبق قيدها برقم :   115335  قيدت فى  

23-08-1997 برقم ايداع   1004 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

569 - اوليمبيك استاورز للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   302446  قيدت فى  1997-05-05 

برقم ايداع   8504 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  

12:00:00ص

570 - لفارج ريدى مكس   شركة سبق قيدها برقم :   5123  قيدت فى  16-01-2011 برقم ايداع   1108 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2021  12:00:00ص

571 - شركه يونيتد للتجاره والتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   7659  قيدت فى  03-10-2001 برقم ايداع   

5333 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2026  12:00:00ص
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572 - شركه روجادا للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   8613  قيدت فى  09-04-2014 برقم 

ايداع   8734 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2024  

12:00:00ص

573 - شركة روجادا للصناعه والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8613  قيدت فى  2007-06-28 

برقم ايداع   12723 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

574 - شركة روجادا للصناعه والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8613  قيدت فى  2007-06-28 

برقم ايداع   12744 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

575 - شركة روجادا للصناعه والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8613  قيدت فى  2007-06-28 

برقم ايداع   12745 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

576 - اكسيل للنظم EXCEL SYSTEMS   شركة سبق قيدها برقم :   8890  قيدت فى  2002-08-15 

برقم ايداع   3879 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

577 - شركه روجاد للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   9495  قيدت فى  16-02-2012 برقم 

ايداع   3455 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

578 - روجادا للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   9495  قيدت فى  12-09-2017 برقم ايداع   

33299 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

579 - الدوليه للتنميه السياحيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20416  قيدت فى  10-09-2006 برقم 

ايداع   14135 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2026  

12:00:00ص

580 - شركة الدار للتسويق والتنميه العقاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   25159  قيدت فى  

11-06-2007 برقم ايداع   11310 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

581 - كمبيو هوم للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   25708  قيدت فى  11-07-2007 برقم 

ايداع   13660 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

582 - شركة تراث للنشاءات والتنمية العمرانية والستشارات الهندسية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

26209  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   16061 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

583 - الشريف 2008 للطوب الطفلى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30488  قيدت فى  2008-02-19 

برقم ايداع   3644 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2023  

12:00:00ص

584 - لفارج ريدى ميكس   شركة سبق قيدها برقم :   50123  قيدت فى  16-10-2012 برقم ايداع   

21513 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2022  12:00:00ص

585 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم :   51109  قيدت فى  30-03-2011 برقم ايداع   

5398 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

586 - إيه تو زد للصناعات الدوائية A2Z Pharma  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54666  قيدت فى  

25-10-2011 برقم ايداع   20333 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

587 - بيرل بروبيرتيز ايجيبت Pearl Properties Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54844  

قيدت فى  01-11-2011 برقم ايداع   21032 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/10/2026  12:00:00ص
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588 - الغمراوى للصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   59066  قيدت فى  20-06-2012 برقم ايداع   

13040 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

589 - خالد الحناوى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   76437  قيدت فى  14-09-2014 برقم ايداع   

21804 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2024  12:00:00ص

590 - ام اس للمشروعات والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76865  قيدت فى  2014-09-29 

برقم ايداع   23492 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2024  

12:00:00ص

591 - محمد ابو الفتوح عبادى محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   82726  قيدت فى  2015-05-12 

برقم ايداع   13459 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2025  

12:00:00ص

592 - الرياض لزيوت السيارات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   85339  قيدت فى  12-08-2015 برقم 

ايداع   22469 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2025  

12:00:00ص

593 - شركة ليف كلينكس للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   95364  قيدت فى  2017-03-30 

برقم ايداع   11832 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  

12:00:00ص

594 - مى مى جانو لتنمية مهارات الطفل )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101412  قيدت فى  

24-01-2017 برقم ايداع   3107 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2027  12:00:00ص

595 - السيد عمر محمود ابراهيم عنان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   101690  قيدت فى  

01-02-2017 برقم ايداع   4052 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2027  12:00:00ص

596 - محمود ابراهيم ابراهيم حسان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   101690  قيدت فى  2017-02-01 

برقم ايداع   4052 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  

12:00:00ص

597 - شركة الكشكى للحاق العمالة بالخارج والداخل   شركة سبق قيدها برقم :   104889  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   14976 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

598 - أم دى مصر   شركة سبق قيدها برقم :   105592  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   17409 

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

599 - صبحي محمد عبد ا عبد الغفار و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   107438  قيدت فى  

12-07-2017 برقم ايداع   1000065 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

   prime for real estate and touristic development 600 - برايم للتطوير العقاري والسياحي

شركة سبق قيدها برقم :   107712  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   25683 وفى تاريخ  

17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

601 - سبارك ميد فارما سوتيكالز Spark Med Pharmacuticals   شركة سبق قيدها برقم :   107840  

قيدت فى  25-07-2017 برقم ايداع   26184 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/07/2027  12:00:00ص

602 - يسرى رجب على خزبك و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   107995  قيدت فى  2017-07-27 

برقم ايداع   26476 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص

603 - اتش اف ايه ام للمقاولت العامة HFAM   شركة سبق قيدها برقم :   108328  قيدت فى  

03-08-2017 برقم ايداع   2727 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/08/2027  12:00:00ص
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604 - تم وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم :   108706  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   29267 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

605 - نيوترفيت لصناعه العلف NUTRIVET   شركة سبق قيدها برقم :   109194  قيدت فى  

28-08-2017 برقم ايداع   31659 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

606 - رشيد للطوب الطفلي } فتحي صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   141127  قيدت فى  

31-08-1996 برقم ايداع   6628 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2026  12:00:00ص

607 - مصر ابو ظبى للستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   179077  قيدت فى  2011-12-14 

برقم ايداع   23922 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  

12:00:00ص

608 - شركه النيل للتعدين ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   220303  قيدت فى  03-10-1990 برقم ايداع   

11686 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2025  12:00:00ص

609 - شركه النيل للتعدين ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   220303  قيدت فى  03-10-1990 برقم ايداع   

11687 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2025  12:00:00ص

610 - شركه النيل للتعدين ) شركة مساهمه مغلقه (   شركة سبق قيدها برقم :   220303  قيدت فى  

17-08-1982 برقم ايداع   12852 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2027  12:00:00ص

611 - شركه جرين فالي الستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   289812  قيدت فى  2005-06-26 

برقم ايداع   8778 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2025  

12:00:00ص

612 - شركه جرين فالي للستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   289812  قيدت فى  

03-10-2010 برقم ايداع   21461 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2025  12:00:00ص

613 - شركة جولدن تتش للصناعات المعدنية - هشام لطفى زمزم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   341904  

قيدت فى  07-10-2001 برقم ايداع   18002 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/10/2026  12:00:00ص

614 - الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب اكوا تاب   شركة سبق قيدها برقم :   2426  قيدت فى  

07-09-1997 برقم ايداع   601 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

615 - كونكريت للملبس الجاهزه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   5365  قيدت فى  16-12-2014 برقم 

ايداع   30476 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2024  

12:00:00ص

616 - المجموعه المصريه اللمانية للغطس والسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8367  قيدت فى  

27-03-2002 برقم ايداع   1496 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

617 - شركة روجادا للصناعه والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8613  قيدت فى  2007-06-28 

برقم ايداع   12742 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

618 - شركه روجادا  للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   9497  قيدت فى  28-01-2003 برقم 

ايداع   479 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2023  12:00:00

ص
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619 - المصريه للتعدين محمد عبد الحميد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14602  قيدت فى  

04-09-2002 برقم ايداع   1605 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

620 - المصريه للتعدين محمد عبد الحميد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14602  قيدت فى  

04-09-2002 برقم ايداع   1606 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

621 - شركه كونكريت للمنتجات القطنيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16991  قيدت فى  

23-11-2009 برقم ايداع   23890 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2024  12:00:00ص

622 - شركه كونكريت للمنتجات القطنيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16991  قيدت فى  

23-11-2009 برقم ايداع   23891 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2024  12:00:00ص

623 - شركه كونكريت للمنتجات القطنيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16991  قيدت فى  

23-11-2009 برقم ايداع   23892 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2024  12:00:00ص

624 - شركه كونكريت للمنتجات القطنيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16991  قيدت فى  

23-11-2009 برقم ايداع   23893 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2024  12:00:00ص

625 - الوادي لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   18211  قيدت فى  26-03-2006 برقم ايداع   

3926 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2026  12:00:00ص

626 - الشرقية للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   22701  قيدت فى  18-02-2007 برقم ايداع   

2756 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2027  12:00:00ص

627 - المركز التجاري الدولي للستيراد والتوكيلت )كيان(   شركة سبق قيدها برقم :   22885  قيدت فى  

22-04-2012 برقم ايداع   8661 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2027  12:00:00ص

628 - شركة خالد سعد ثابت الواديه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   25715  قيدت فى  2007-07-12 

برقم ايداع   13685 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

629 - جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية   شركة سبق قيدها برقم :   25917  

قيدت فى  22-07-2007 برقم ايداع   14260 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/07/2027  12:00:00ص

630 - سمارت كير للتجارة والتوزيع Smart Care For Trading and Distribution   شركة سبق 

قيدها برقم :   26701  قيدت فى  21-08-2007 برقم ايداع   17553 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

631 - العمران للبناء والتشييد وادارة المشروعات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30880  قيدت فى  

06-03-2008 برقم ايداع   5006 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2023  12:00:00ص

632 - تعمير للتجارة والمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43810  قيدت فى  04-02-2010 برقم 

ايداع   2467 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2025  

12:00:00ص

633 - شركة الوادى لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   51170  قيدت فى  04-04-2011 برقم 

ايداع   5662 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2026  

12:00:00ص

634 - الوادي لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   51170  قيدت فى  30-03-2016 برقم ايداع   

10690 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص
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635 - النمر العالمية للصناعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   56642  قيدت فى  15-02-2012 برقم 

ايداع   3434 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

636 - السماء للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   58794  قيدت فى  05-06-2012 برقم ايداع   

11899 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

637 - شركة برايم للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   59701  قيدت فى  26-07-2012 برقم 

ايداع   15696 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

638 - مستودع السخنة للحاويات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59806  قيدت فى  2012-08-02 

برقم ايداع   16130 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

639 - إيه سى إى لدارة المشروعات ACE Project Management   شركة سبق قيدها برقم :   60044  

قيدت فى  15-08-2012 برقم ايداع   16977 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/08/2027  12:00:00ص

640 - نيتشر للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   63081  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   15 وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2022  12:00:00ص

641 - برفكت فود جروب لدارة المطاعمPFG  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74080  قيدت فى  

14-01-2015 برقم ايداع   1138 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2025  12:00:00ص

642 - الملح والحسام للستيراد والتصدير والمقاولت لتجارة الرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   

83148  قيدت فى  25-05-2015 برقم ايداع   14987 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/05/2025  12:00:00ص

643 - شركة اركونستركتRCONSTRUCT   شركة سبق قيدها برقم :   88472  قيدت فى  

07-12-2015 برقم ايداع   34886 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2025  12:00:00ص

644 - جولدن اويل تريد لتجارة لخلط وتعبئة الزيوت والشحومات Golden Oil  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   88878  قيدت فى  14-01-2016 برقم ايداع   1347 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/01/2026  12:00:00ص

645 - جولدن اويل تريد لتجارة لخلط وتعبئة الزيوت والشحومات Golden Oil  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   88878  قيدت فى  14-01-2016 برقم ايداع   1348 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/01/2026  12:00:00ص

646 - اللء للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   89357  قيدت فى  03-01-2016 برقم ايداع   123 وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00ص

647 - كيميكسال chemixal )ش0ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   92226  قيدت فى  03-04-2016 برقم 

ايداع   10962 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  

12:00:00ص

648 - انوندو تريدنج innuendo trading   شركة سبق قيدها برقم :   95205  قيدت فى  2016-07-14 

برقم ايداع   21748 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2026  

12:00:00ص

649 - السنابل المباركة للتنمية والستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   95474  قيدت فى  

25-07-2016 برقم ايداع   22804 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2026  12:00:00ص

650 - فاروق جروب للتجارة اللكترونية والبرمجه   شركة سبق قيدها برقم :   104304  قيدت فى  

06-04-2017 برقم ايداع   12722 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2027  12:00:00ص
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651 - ايتم للتجارة العامة والمقاولت - مؤسسة طبقا لقانون الكويت   شركة سبق قيدها برقم :   106418  قيدت 

فى  05-06-2017 برقم ايداع   20370 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

652 - مينو تك للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   106531  قيدت فى  07-06-2017 برقم ايداع   20791 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

653 - كى تى كى لصناعة الملبس KTK   شركة سبق قيدها برقم :   107656  قيدت فى  2017-07-19 

برقم ايداع   25481 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

654 - اية جى للمن والحراسات الخاصة ونقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   108352  قيدت فى  

06-08-2017 برقم ايداع   27835 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

655 - ميديا تك للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   108723  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   

29383 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

656 - فود ستاف للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   108841  قيدت فى  17-08-2017 برقم ايداع   

29912 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

657 - جلوبال تشانز للستيراد و التصدير Global CHAINS   شركة سبق قيدها برقم :   109308  قيدت 

فى  30-08-2017 برقم ايداع   32164 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

658 - السلسبيل للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   109667  قيدت فى  17-09-2017 برقم ايداع   

33845 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

659 - مركز اعداد رواد العمال      CEO Business School   شركة سبق قيدها برقم :   109734  

قيدت فى  18-09-2017 برقم ايداع   34060 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/09/2027  12:00:00ص

660 - كاراس للجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   304344  قيدت فى  15-05-1997 برقم ايداع   9163 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

Concept for Engineering and Trading 661 - شركة كونسبت للهندسة والتجارة وادارة المشروعات

and Project Management  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   77286  قيدت فى  2014-10-22 

برقم ايداع   25163 وفى تاريخ  20-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2024  

12:00:00ص

662 - فادي محمد عزت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   96664  قيدت فى  29-08-2016 برقم ايداع   

27024 وفى تاريخ  20-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص

663 - شركه انترناشيونال بروفيشنال للخدمات التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   1226  قيدت فى  

11-08-1998 برقم ايداع   3627 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2023  12:00:00ص

664 - حورس للشعه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2524  قيدت فى  07-05-2007 برقم ايداع   

8295 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

665 - مركز حورس للشعه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2524  قيدت فى  27-05-2015 برقم ايداع   

15299 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

666 - شركة التحاد للتفتيش واعمال الخبره يوتسبكت   شركة سبق قيدها برقم :   4203  قيدت فى  

16-11-1999 برقم ايداع   6346 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2009  12:00:00ص

667 - شركه الوادى لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   10818  قيدت فى  22-12-2002 برقم 

ايداع   1543 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2022  

12:00:00ص
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668 - شركه المير لتجاره المحركات الكهربائيه وطلمبات المياه   شركة سبق قيدها برقم :   11720  قيدت فى  

18-08-2004 برقم ايداع   5930 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2024  12:00:00ص

669 - المير للتجارة والخدمات الكهربائية وطلمبات   شركة سبق قيدها برقم :   12307  قيدت فى  

03-01-2005 برقم ايداع   29 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2025  12:00:00ص

670 - شركه المجموعه العلميه للتجاره والتسويق والتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   15392  قيدت فى  

29-06-2005 برقم ايداع   9043 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2025  12:00:00ص

671 - شركة العقارى للتنمية السياحية ) اديت (   شركة سبق قيدها برقم :   25277  قيدت فى  2007-06-18 

برقم ايداع   11838 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

672 - نيو صحارى للسياحه NEW SAHARY TOURS   شركة سبق قيدها برقم :   26234  قيدت فى  

02-08-2007 برقم ايداع   16132 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

673 - شركة اميجو مرسى علم للقرى السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   26300  قيدت فى  2007-08-07 

برقم ايداع   16407 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

674 - ميكس تندر لتصنيع وتعبئه المشروبات   شركة سبق قيدها برقم :   27185  قيدت فى  2007-09-10 

برقم ايداع   18901 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

675 - المل لتصنيع وتجميع السيارات ) ش - م - م (   شركة سبق قيدها برقم :   27288  قيدت فى  

17-09-2007 برقم ايداع   19365 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2027  12:00:00ص

676 - شركه البراق للمقاولت الكهروميكانيكيه   شركة سبق قيدها برقم :   31354  قيدت فى  1997-08-12 

برقم ايداع   4133 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

677 - العقارى للتنمية السياحية ) اديتا ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31939  قيدت فى  2008-04-23 

برقم ايداع   8710 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2023  

12:00:00ص

678 - العقارى للتنمية السياحية ) اديت ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31939  قيدت فى  

18-07-2013 برقم ايداع   16097 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2023  12:00:00ص

679 - اسكواير لدارة الصول العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   41546  قيدت فى  12-10-2009 برقم 

ايداع   20501 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  

12:00:00ص

680 - بروجرس للرخام والجرانيت عزيز بشري عزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   45926  قيدت فى  

19-05-2003 برقم ايداع   1000012 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/05/2023  12:00:00ص

681 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول MCA   شركة سبق قيدها برقم :   46920  قيدت فى  

02-07-2012 برقم ايداع   1000034 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2027  12:00:00ص

682 - شركة كوزمو لين فارما   شركة سبق قيدها برقم :   55884  قيدت فى  05-01-2012 برقم ايداع   

526 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00ص

Page 1560 of 1587 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

683 - شركة ان ار سى ايجيبت NRC )EGYPT( LLC   شركة سبق قيدها برقم :   58795  قيدت فى  

05-06-2012 برقم ايداع   11901 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

684 - الدولية للمن والحراسة ونقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   58947  قيدت فى  2012-06-12 

برقم ايداع   12538 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

685 - المباني الحديثة )مبكو( 

MODERN BUILDINGS COMPANY )MBCO(   شركة سبق قيدها برقم :   59077  قيدت فى  

20-06-2012 برقم ايداع   13086 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2027  12:00:00ص

686 - دايموند للتجارة CO DIAMOND TRADING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60308  

قيدت فى  03-08-2012 برقم ايداع   17892 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/08/2027  12:00:00ص

687 - الكتروماك الهندسية لتصنيع لوحات الكهرباء )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60391  قيدت فى  

06-09-2012 برقم ايداع   18232 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

688 - جى اى جى مصر - حياة تكافل   شركة سبق قيدها برقم :   60657  قيدت فى  20-09-2012 برقم 

ايداع   19321 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

689 - شركة فورتشون لخدمات الستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   65272  قيدت فى  2013-04-02 

برقم ايداع   7371 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2023  

12:00:00ص

690 - فيوتشر جاس لعمال الغاز Futcher Gas  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71564  قيدت فى  

09-02-2014 برقم ايداع   3191 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2024  12:00:00ص

691 - وليد احمد عبد المولى حسنين وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   71636  قيدت فى  2015-01-14 

برقم ايداع   1030 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2025  

12:00:00ص

692 - وليد احمد عبد المولى حسنين وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   71636  قيدت فى  2014-02-11 

برقم ايداع   3444 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2024  

12:00:00ص

693 - ريف REVE   شركة سبق قيدها برقم :   73506  قيدت فى  30-04-2014 برقم ايداع   10354 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2024  12:00:00ص

694 - تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع TMT )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76302  قيدت فى  

08-03-2015 برقم ايداع   6374 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2025  12:00:00ص

695 - رفعت فهمى يسى ميخائيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   83578  قيدت فى  01-06-2015 برقم 

ايداع   15737 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  

12:00:00ص

696 - شركة ميرج للرخام و الجرانيت Merge For Marble And Granite   شركة سبق قيدها برقم :   

92995  قيدت فى  26-04-2016 برقم ايداع   13705 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/04/2026  12:00:00ص

697 - ميديكا لتجارة وتوزيع الدوية Medica for medicine trade & distribution ش ذ م م   شركة 

سبق قيدها برقم :   100358  قيدت فى  26-12-2016 برقم ايداع   41852 وفى تاريخ  21-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص
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698 - عبر العالم للتنمية العقارية و ادارة المشروعات ايه ام جروب  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

100384  قيدت فى  26-12-2016 برقم ايداع   41918 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

699 - الصفوه جاردنز للستثمار و التطوير العقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   101221  قيدت فى  

18-01-2017 برقم ايداع   2351 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2027  12:00:00ص

A Plus International For Cargo And                        700 - ايه بلس العالمية للشحن و التجارة

Trade   شركة سبق قيدها برقم :   103851  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11241 وفى تاريخ  

21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

701 - اس ايه جى للرخام والجرانيت S.A.G FOR MARBLE & GRANITE L.T.D   شركة سبق 

قيدها برقم :   106852  قيدت فى  19-06-2017 برقم ايداع   22083 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

702 - أى تى كورز - IT Cores   شركة سبق قيدها برقم :   107277  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   

23797 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

703 - الرائد للستشارات الهندسية محمد شهيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   108129  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   27089 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

704 - مصر للستثمار و التنميه العمرانيه   شركة سبق قيدها برقم :   108133  قيدت فى  2017-07-31 

برقم ايداع   27093 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  

12:00:00ص

705 - شريف نور الدين نصر الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   108846  قيدت فى  2017-08-20 

برقم ايداع   29951 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص

706 - ناتشورال تست للتجارة Natural Taste Trading   شركة سبق قيدها برقم :   108985  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   30574 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

707 - ستار الولى FIRST STAR   شركة سبق قيدها برقم :   108998  قيدت فى  23-08-2017 برقم 

ايداع   30609 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

708 - نسباو ايجيبت للصناعه والستثمار Nisbau Egypt For Industry And Investment   شركة 

سبق قيدها برقم :   109186  قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   31626 وفى تاريخ  21-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

709 - شركه بيرافيجن للتجاره والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   115631  قيدت فى  1997-09-04 

برقم ايداع   10678 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

710 - تعديل اسم الشركة ليصبح / انترناشيونال بروفيشنال للخدمات التجارية I.P.G   شركة سبق قيدها برقم :   

115767  قيدت فى  10-09-1997 برقم ايداع   10963 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

711 - مستشفي السنوسى التخصصي )هدي حسنى سنوسى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   1548  قيدت 

فى  28-10-1999 برقم ايداع   424 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/10/2024  12:00:00ص

712 - شركه الدكتور جهاد محمود مسعود وشريكه لتربيه الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   8108  قيدت فى  

12-03-2000 برقم ايداع   388 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2020  12:00:00ص
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713 - دار الشرق الوسط للطباعه والنشر   شركة سبق قيدها برقم :   8108  قيدت فى  21-01-2002 برقم 

ايداع   394 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2027  12:00:00

ص

714 - دار الشرق الوسط للطباعه والنشر   شركة سبق قيدها برقم :   8108  قيدت فى  05-03-2002 برقم 

ايداع   1000022 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

715 - اجرو كونسلت للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   8926  قيدت فى  22-08-2002 برقم ايداع   

4011 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

716 - اسمارت سوفت لنظم المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   8947  قيدت فى  27-08-2002 برقم 

ايداع   4094 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

717 - شركه ترافل اندمور   شركة سبق قيدها برقم :   10674  قيدت فى  29-12-2003 برقم ايداع   7556 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2023  12:00:00ص

718 - بايونيرز لتدوال الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   20419  قيدت فى  11-09-2006 برقم 

ايداع   14155 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2026  

12:00:00ص

719 - نوفا بارك القاهره   شركة سبق قيدها برقم :   20529  قيدت فى  18-09-2006 برقم ايداع   14605 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2026  12:00:00ص

720 - ايبونيت مستثمرين اعلميين EBONITE MEDIA INVESTORS   شركة سبق قيدها برقم :   

24440  قيدت فى  10-05-2007 برقم ايداع   8717 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

721 - الخبراء لتكنولوجيا البرمجيات   شركة سبق قيدها برقم :   25914  قيدت فى  03-05-2012 برقم ايداع   

9365 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

722 - شركة الرواد للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   26059  قيدت فى  29-07-2007 برقم 

ايداع   14630 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

723 - فورتى سيفين اوفسيس بيلدنج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27384  قيدت فى  2007-09-23 

برقم ايداع   19676 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  

12:00:00ص

724 - امين حسن امين الجمل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30072  قيدت فى  31-01-2008 برقم 

ايداع   2136 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2023  

12:00:00ص

725 - شركه بايوفيرز لتداول الوراق الماليه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   31431  قيدت فى  

09-04-2005 برقم ايداع   4989 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2025  12:00:00ص

726 - شركه بايونيرز لتداول الوارق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   31431  قيدت فى  2007-07-15 

برقم ايداع   13808 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

727 - شركه بايونيرز لتداول الوارق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   31431  قيدت فى  2007-07-15 

برقم ايداع   13857 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

728 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   39584  قيدت فى  30-06-2014 برقم 

ايداع   15728 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/06/2024  

12:00:00ص
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729 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   39584  قيدت فى  13-12-2009 برقم 

ايداع   25134 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2024  

12:00:00ص

730 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   39584  قيدت فى  10-04-2014 برقم 

ايداع   1000024 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2024  

12:00:00ص

731 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   39584  قيدت فى  20-05-2010 برقم 

ايداع   1000031 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  

12:00:00ص

732 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   43788  قيدت فى  03-02-2010 برقم 

ايداع   2389 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2025  

12:00:00ص

733 - ايه بى ال ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   46797  قيدت فى  05-07-2010 برقم ايداع   14920 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2025  12:00:00ص

734 - جارلتك تريدنج ليمتدJARLTECH TRADING LTD )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

56928  قيدت فى  29-02-2012 برقم ايداع   4589 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

735 - المصريون المتحدون للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   59428  قيدت فى  2012-07-10 

برقم ايداع   14567 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  

12:00:00ص

736 - سمارت للسيارات )سمارت كار()ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60383  قيدت فى  

06-09-2012 برقم ايداع   18207 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

737 - هبه محمد عبد الحميد عبد العزيز و شريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   62542  قيدت فى  

11-12-2012 برقم ايداع   26239 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2022  12:00:00ص

738 - شركة عالم واحد للستشارات One globe Consulting   شركة سبق قيدها برقم :   75818  قيدت 

فى  20-08-2014 برقم ايداع   19633 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/08/2024  12:00:00ص

739 - شركة اريبيا ام ام لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   88086  قيدت فى  16-10-2016 برقم 

ايداع   31357 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  

12:00:00ص

740 - ايه ايه اتش لدارة مصانع السمنتA.A.H   شركة سبق قيدها برقم :   93466  قيدت فى  

11-05-2016 برقم ايداع   15207 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2026  12:00:00ص

741 - هدي محمد عمر و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   95800  قيدت فى  04-08-2016 برقم ايداع   

23983 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  12:00:00ص

742 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   96109  قيدت فى  14-08-2016 برقم 

ايداع   25058 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  

12:00:00ص

743 - تيليجرام للخدمات التعليمية telegram  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97573  قيدت فى  

05-10-2016 برقم ايداع   30419 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2026  12:00:00ص

744 - مركز الرزيق للشعه   شركة سبق قيدها برقم :   100767  قيدت فى  20-05-1997 برقم ايداع   

2672 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص
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745 - ريفييرا هومز للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   104520  قيدت فى  12-04-2017 برقم 

ايداع   13627 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  

12:00:00ص

746 - اكاديمية اكسفورد للستشارات والدراسات المتخصصة   شركة سبق قيدها برقم :   104854  قيدت فى  

23-04-2017 برقم ايداع   14803 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

747 - مصر المستقبل للتشيد والبناء   شركة سبق قيدها برقم :   105735  قيدت فى  18-05-2017 برقم 

ايداع   17927 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

748 - مصر الدولية الفريقية للستثمار السياحى والعقارى وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   

106583  قيدت فى  11-06-2017 برقم ايداع   20972 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

749 - تكنو فارم للستصلح الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   106587  قيدت فى  11-06-2017 برقم 

ايداع   20975 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  

12:00:00ص

750 - اوك اركيتكتس للستثمار العقارى و المقاولت OAK ARCHITECTS   شركة سبق قيدها برقم :   

107931  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   26412 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

751 - كرييتيف اندستري   شركة سبق قيدها برقم :   107996  قيدت فى  27-07-2017 برقم ايداع   

26477 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  12:00:00ص

752 - ربيع بيوتي لونج RABIE BEAUTY LOUNGE   شركة سبق قيدها برقم :   108130  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   27090 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

753 - سباركا تريد   شركة سبق قيدها برقم :   108583  قيدت فى  13-08-2017 برقم ايداع   28765 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

754 - وادي الخير للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   108609  قيدت فى  13-08-2017 برقم 

ايداع   28911 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

755 - ايجيفيست مصر   شركة سبق قيدها برقم :   108945  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   30432 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

756 - شركة بايونيرز لتدوال الوراق الماليه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   158916  قيدت فى  

06-04-2004 برقم ايداع   4086 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2024  12:00:00ص

757 - هيلثى ايتيرى لدارة المطاعم والمنشآت السياحية Healthy Eatery ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

191809  قيدت فى  29-08-2016 برقم ايداع   1000024 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص

758 - الشركه الشرقيه للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   247175  قيدت فى  09-06-1987 برقم ايداع   

9158 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2027  12:00:00ص

759 - الشركه المتحده للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   5120  قيدت فى  29-06-1997 برقم ايداع   692 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

760 - خالد احمد ماهر مصطفى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6690  قيدت فى  21-08-2002 برقم 

ايداع   829 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00

ص
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761 - شركه البركه للمشروعات السياحية والعقاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8342  قيدت فى  

06-09-1997 برقم ايداع   91575 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

762 - شركه فندق خليج او سومه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8370  قيدت فى  16-09-1997 برقم 

ايداع   1661 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  

12:00:00ص

763 - فايف ايه وكلء تجاريون   شركة سبق قيدها برقم :   8582  قيدت فى  26-05-2002 برقم ايداع   

2337 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

764 - تي كيه اليفيتور مصر ش.م.م. 

TK Elevator Egypt S.A.E.   شركة سبق قيدها برقم :   8908  قيدت فى  19-08-2002 برقم ايداع   

3947 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص

765 - ستاركوم ش 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   17614  قيدت فى  02-02-2006 برقم ايداع   1334 

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2026  12:00:00ص

766 - عربية للتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23502  قيدت فى  25-03-2007 برقم ايداع   

5506 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

767 - عربية للتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23503  قيدت فى  25-03-2007 برقم ايداع   

5507 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

768 - الخبراء لتكنولوجيا البرمجيات ) RIGHT ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25914  قيدت فى  

22-07-2007 برقم ايداع   14243 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2027  12:00:00ص

769 - الشركة المصرية لمعالجة المياه ) ش م م ( Egyptian Water Works S.A.E   شركة سبق قيدها 

برقم :   30219  قيدت فى  18-03-1997 برقم ايداع   1613 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/03/2027  12:00:00ص

770 - شركه بايونيرز لتداول الوارق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   31431  قيدت فى  1997-08-19 

برقم ايداع   4320 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  

12:00:00ص

771 - شركه فندق خليج ابو سومه   شركة سبق قيدها برقم :   31643  قيدت فى  16-09-1997 برقم ايداع   

4864 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  12:00:00ص

772 - المتحده للدواجن )فاليبر مأموان(   شركة سبق قيدها برقم :   36334  قيدت فى  15-01-2000 برقم 

ايداع   95 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2025  12:00:00

ص

773 - شركة بورسعيد فلورنسا للتجارة والصناعة ) فاشون لين ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   41744  

قيدت فى  20-10-2009 برقم ايداع   21218 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/10/2024  12:00:00ص

774 - رايكا للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   46903  قيدت فى  29-06-2011 برقم ايداع   

11708 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00ص

775 - ريكا للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   46903  قيدت فى  11-07-2010 برقم ايداع   

15302 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  12:00:00ص

776 - الشناوى للتجاره والتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   47063  قيدت فى  19-07-2010 برقم ايداع   

16033 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  12:00:00ص

777 - ستار مصر لبيع الزيوت وخدمة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   50335  قيدت فى  

17-09-2015 برقم ايداع   26511 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2025  12:00:00ص
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778 - شركة جرو جرين للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   54748  قيدت فى  

27-10-2011 برقم ايداع   20651 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2021  12:00:00ص

779 - الهاشمية الدولية للصناعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   57771  قيدت فى  2012-04-10 

برقم ايداع   7910 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2027  

12:00:00ص

780 - بور إل لتصفيف الشعر و العناية بالجلد BOUR ELLE HAIR & SKIN CARE   شركة سبق 

قيدها برقم :   58098  قيدت فى  29-04-2012 برقم ايداع   9080 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

781 - الريتاج للستثمار العقارى والسياحى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59726  قيدت فى  

30-07-2012 برقم ايداع   15805 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

782 - شاكر سعيد عبد الدايم وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   59862  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16282 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

783 - السنابل للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60083  قيدت فى  2012-08-22 

برقم ايداع   17104 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  

12:00:00ص

784 - محمد عبد ا حسانين و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   60445  قيدت فى  10-09-2012 برقم 

ايداع   18491 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

785 - سانيتا للمنتجات الستهلكيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   60694  قيدت فى  2012-09-24 

برقم ايداع   19528 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

786 - القطارة للمناجم و الملحات   شركة سبق قيدها برقم :   67543  قيدت فى  13-11-2013 برقم ايداع   

1000025 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2023  12:00:00

ص

787 - أونا سولر لخدمات الطاقة المتجددةONASOLAR   شركة سبق قيدها برقم :   76965  قيدت فى  

12-03-2015 برقم ايداع   6992 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2025  12:00:00ص

788 - أونا سولر لخدمات الطاقة المتجددةONASOLAR   شركة سبق قيدها برقم :   76965  قيدت فى  

02-10-2014 برقم ايداع   23870 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2024  12:00:00ص

789 - شركة ذا دولفين ديفا The Dolphin Diva   شركة سبق قيدها برقم :   86825  قيدت فى  

08-10-2015 برقم ايداع   28005 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2025  12:00:00ص

790 - شركة ليف كلينيكس للرعاية الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   95363  قيدت فى  2017-03-30 

برقم ايداع   11834 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  

12:00:00ص

791 - وحوش لللعاب الرياضية Monsters  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   97253  قيدت فى  

25-09-2016 برقم ايداع   29181 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2026  12:00:00ص

792 - كايرو ترانس للتجارة والنقل   شركة سبق قيدها برقم :   99219  قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   

36623 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص
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793 - تى اسبيريت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100286  قيدت فى  22-12-2016 برقم ايداع   

41494 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

794 - اسماعيل حسين عثمان و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   102597  قيدت فى  26-02-2017 برقم 

ايداع   7226 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

795 - المستقبل تكس لتجارة القمشة والتصدير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104421  قيدت فى  

10-04-2017 برقم ايداع   13283 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

796 - القاهرة للتنقيب والتعدين   شركة سبق قيدها برقم :   104815  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   

14665 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

797 - كرمه للنشاءات KARMA   شركة سبق قيدها برقم :   107466  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   24595 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

798 - كارير 180 لتنمية المهارات و التأهيل   شركة سبق قيدها برقم :   107529  قيدت فى  2017-07-16 

برقم ايداع   24908 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

799 - التحرر للستثمار الزراعى والحيوانى وانتاج الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   108171  قيدت فى  

01-08-2017 برقم ايداع   27243 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

Egyptian Canadian Group For Industries ( 800 - المجموعة المصرية الكندية للصناعة والتجارة

And Trading ) Ecg    شركة سبق قيدها برقم :   108176  قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   

27248 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

801 - شركة بلزا لدارة النوادي   شركة سبق قيدها برقم :   108470  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   

28305 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

802 - نورث كارولينا للثاث والديكور )هاى بوينت ديزين(   شركة سبق قيدها برقم :   108693  قيدت فى  

14-08-2017 برقم ايداع   29232 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

803 - غلل للصوامع وتخزين الحبوب   شركة سبق قيدها برقم :   108955  قيدت فى  22-08-2017 برقم 

ايداع   30490 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  

12:00:00ص

804 - رايكا للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   109061  قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   

31003 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

805 - الوربية لصناعة السفنج والمراتب   شركة سبق قيدها برقم :   109081  قيدت فى  2017-08-24 

برقم ايداع   31103 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  

12:00:00ص

806 - شركه فلمنكو للستثمارات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   110147  قيدت فى  1996-11-27 

برقم ايداع   12737 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  

12:00:00ص

807 - شركه السكندريه والسعوديه للمشروعات السياحيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   115321  قيدت 

فى  23-08-1997 برقم ايداع   9987 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

808 - شركه الوادي لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   115461  قيدت فى  28-08-1997 برقم 

ايداع   10313 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص
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809 - شركه بروميس سيرفيس                PROMISE SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   

118420  قيدت فى  15-01-1998 برقم ايداع   614 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2018  12:00:00ص

810 - شركه السادس من اكتوبر للتسويق والمعارض   شركة سبق قيدها برقم :   645  قيدت فى  

02-06-1996 برقم ايداع   277 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2026  12:00:00ص

811 - جدارة للتطوير والستثمار Jadara development investment   شركة سبق قيدها برقم :   

1391  قيدت فى  12-06-1996 برقم ايداع   166 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص

812 - مار جروب للتجارة والصناعة M.A.R ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3906  قيدت فى  

26-10-2016 برقم ايداع   32983 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2026  12:00:00ص

813 - فيوتشر للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   14322  قيدت فى  12-09-2004 برقم ايداع   

2199 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2024  12:00:00ص

814 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم ايداع   

14078 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

815 - يادكو لخدمات البترول YADCO PETROLEUM SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   

25052  قيدت فى  05-06-2007 برقم ايداع   10895 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

816 - شركة واحة الجلبية   شركة سبق قيدها برقم :   25416  قيدت فى  25-06-2007 برقم ايداع   

12471 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  12:00:00ص

817 - شركة الرواد للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   26058  قيدت فى  29-07-2007 برقم 

ايداع   14629 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

818 - ابو غزالة لتكنولوجيا المعلومات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27390  قيدت فى  

23-09-2007 برقم ايداع   19698 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2027  12:00:00ص

819 - اكسيليتى EXCELITI   شركة سبق قيدها برقم :   34519  قيدت فى  04-09-2008 برقم ايداع   

19404 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2023  12:00:00ص

820 - ام تى اى ميديا ايجينسى للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   35334  قيدت فى  

03-11-2008 برقم ايداع   23064 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2023  12:00:00ص

821 - مصر كابيتال لتقييم المشروعات واداره الصول   شركة سبق قيدها برقم :   46920  قيدت فى  

02-07-2012 برقم ايداع   13825 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2027  12:00:00ص

822 - شركة الرواد للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   54355  قيدت فى  11-10-2011 برقم 

ايداع   19069 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  

12:00:00ص

823 - أبوينت للخدمات والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   55492  قيدت فى  15-12-2011 برقم ايداع   

24107 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  12:00:00ص

824 - ممدوح لطفى على ابو زيد و هانى لطفى على ابو زيد   شركة سبق قيدها برقم :   57141  قيدت فى  

12-03-2012 برقم ايداع   5461 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

825 - الهلية للتنمية و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   57545  قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   

6981 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص
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826 - طارق ابراهيم على علم و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   57706  قيدت فى  08-04-2012 برقم 

ايداع   7644 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  

12:00:00ص

827 - شركة يال جروب   شركة سبق قيدها برقم :   58892  قيدت فى  11-06-2012 برقم ايداع   12351 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00ص

828 - ياز لدارة و تشغيل المطاعم  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60194  قيدت فى  2012-08-28 

برقم ايداع   17457 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

829 - اطلس للستثمار والصناعات الغذائية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   60280  قيدت فى  

02-09-2012 برقم ايداع   17807 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2027  12:00:00ص

830 - يورو سنرجى للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   60354  قيدت فى  05-09-2012 برقم ايداع   

18076 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

831 - هاي واي انترناشونال )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   67789  قيدت فى  28-07-2013 برقم 

ايداع   16633 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2023  

12:00:00ص

832 - الروزلور للستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   77450  قيدت فى  

30-10-2014 برقم ايداع   25842 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2024  12:00:00ص

833 - الكفوري جروب لتجارة القمشة ) فيري سبيشيال ( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80400  

قيدت فى  18-09-2017 برقم ايداع   34070 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/09/2027  12:00:00ص

834 - الكفورى جروب لتجارة القمشة )فيرى سبيشيال (   شركة سبق قيدها برقم :   80400  قيدت فى  

18-09-2017 برقم ايداع   34071 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

835 - الكفوري جروب لتجارة القمشة ) فيري سبيشيال (   شركة سبق قيدها برقم :   80400  قيدت فى  

18-09-2017 برقم ايداع   34072 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

836 - الكفوري جروب لتجارة القمشة ) فيري سبيشيال (   شركة سبق قيدها برقم :   80400  قيدت فى  

18-09-2017 برقم ايداع   34073 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

837 - الكفوري جروب لتجارة القمشة ) فيري سبيشيال (   شركة سبق قيدها برقم :   80400  قيدت فى  

18-09-2017 برقم ايداع   34074 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

838 - عبدا بن عبد العزيز بن عبدا المهنا وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   93456  قيدت فى  

11-05-2016 برقم ايداع   15195 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2026  12:00:00ص

Thinking Academy For Research And  839 - شركة ثينكينج اكاديمى فور ريسيرش اند ترينينج

Training   شركة سبق قيدها برقم :   96598  قيدت فى  28-08-2016 برقم ايداع   26821 وفى تاريخ  

24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  12:00:00ص

840 - بونيلى ايريدى ايجيبتBONELLI EREDE EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

97763  قيدت فى  12-10-2016 برقم ايداع   31093 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/10/2026  12:00:00ص
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841 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر   شركة سبق قيدها برقم :   99192  قيدت فى  04-04-2017 برقم 

ايداع   12380 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

842 - شركة ايه سي ايه للستشارات والخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   100027  قيدت فى  

15-12-2016 برقم ايداع   40508 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2026  12:00:00ص

843 - طور سيناء للزراعة المستدامة the sinai permaculture )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104515  قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   13599 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص

844 - موريكسMOERICS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105151  قيدت فى  2017-05-03 

برقم ايداع   15860 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

845 - أحمد سيد عبد العظيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   105509  قيدت فى  14-05-2017 برقم 

ايداع   17143 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

846 - جاردز لخدمات المن و الحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   105917  قيدت فى  22-05-2017 برقم 

ايداع   18519 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

847 - بينور برودا للتصنيع Penor Broda for Industry   شركة سبق قيدها برقم :   106420  قيدت فى  

05-06-2017 برقم ايداع   20389 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

848 - شركة بروجكس انترناشونال   شركة سبق قيدها برقم :   107030  قيدت فى  22-06-2017 برقم 

ايداع   22744 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  

12:00:00ص

849 - ليفانت تيلورينج كومباني Levant Tailoring Company   شركة سبق قيدها برقم :   107511  

قيدت فى  13-07-2017 برقم ايداع   24823 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/07/2027  12:00:00ص

850 - الواحات البحرية للستثمار الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   108336  قيدت فى  2017-08-03 

برقم ايداع   27735 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  

12:00:00ص

851 - تى مينتورز T MENTORS   شركة سبق قيدها برقم :   108526  قيدت فى  10-08-2017 برقم 

ايداع   28538 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

852 - كولومبيا ايجيبت للمن والحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   108633  قيدت فى  13-08-2017 برقم 

ايداع   28975 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

853 - سما الوصل الدولية لخدمات التحصيل   شركة سبق قيدها برقم :   108640  قيدت فى  2017-08-13 

برقم ايداع   28982 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

854 - بيهونج لي و شركائه   شركة سبق قيدها برقم :   108669  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   

29166 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

855 - انتربرينير              entrepreneur   شركة سبق قيدها برقم :   108697  قيدت فى  

14-08-2017 برقم ايداع   29235 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص
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856 - شركة بيانات لتكنولوجيا المعلومات BEONIT   شركة سبق قيدها برقم :   109003  قيدت فى  

23-08-2017 برقم ايداع   30635 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

857 - الشركة العربية للخراطة الميكانيكية و تشغيل و تشكيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   109291  

قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   32085 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/08/2027  12:00:00ص

SPLASH INTERNATIONAL FOR  858 - إسبلش انترناشيونال للخدمات البترولية

PETROLEUM SERVICESش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109387  قيدت فى  2017-09-06 

برقم ايداع   32532 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص

859 - دلتا فيجن للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   109696  قيدت فى  17-09-2017 برقم ايداع   

33921 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

860 - ميرل ) MERL (   شركة سبق قيدها برقم :   305953  قيدت فى  08-07-1997 برقم ايداع   

13448 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

861 - حورس للقرى السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   317825  قيدت فى  27-10-1998 برقم ايداع   

19372 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2023  12:00:00ص

862 - حورس للقرى السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   317825  قيدت فى  12-12-1998 برقم ايداع   

1000028 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2023  12:00:00

ص

863 - شركه اورم ايجيبت اسحق يوسف اسحق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3864  قيدت فى  

11-09-2002 برقم ايداع   844 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

864 - ش حميثره للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8334  قيدت فى  03-09-1997 برقم ايداع   1560 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  12:00:00ص

865 - شركه طيبه للتوزيع TIBA DISTRIBUTION   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  

10-07-2002 برقم ايداع   3180 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

866 - علي علي علي خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13101  قيدت فى  03-04-2005 برقم ايداع   

3048 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2025  12:00:00ص

867 - البدر للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   13102  قيدت فى  03-04-2005 برقم ايداع   

3049 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2025  12:00:00ص

868 - علي علي علي مبارك وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13102  قيدت فى  03-04-2005 برقم 

ايداع   3049 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2025  

12:00:00ص

869 - الشركة الستثمارية العربية للتنمية العقارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   18551  قيدت فى  

25-03-1992 برقم ايداع   1116 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2027  12:00:00ص

870 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم ايداع   

14078 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

871 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم ايداع   

14080 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

872 - شركة صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  17-07-2007 برقم ايداع   

14181 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

873 - صيدليات مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  26-09-2016 برقم ايداع   

29319 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  12:00:00ص
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874 - شركة ماراثون تريد للتوكيلت التجارية MARATHON TRADE   شركة سبق قيدها برقم :   

24999  قيدت فى  04-06-2007 برقم ايداع   10617 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

875 - ارت اف ليفينج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25789  قيدت فى  16-07-2007 برقم ايداع   

14041 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

876 - ستارز للتنمية والستثمار العقارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29707  قيدت فى  

15-01-2008 برقم ايداع   864 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2023  12:00:00ص

877 - قطن هوم لتجارة واستيراد وتصنيع الملبس الجاهزة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31644  قيدت 

فى  10-04-2008 برقم ايداع   7712 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2023  12:00:00ص

878 - اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية   شركة سبق قيدها برقم :   36805  قيدت فى  2009-01-27 

برقم ايداع   1692 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2024  

12:00:00ص

879 - المل للخير للنتاج الزراعى والحيوانى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   42554  قيدت فى  

02-12-2009 برقم ايداع   24378 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2024  12:00:00ص

880 - شركة بلس للملبس الجاهزة Pulse   شركة سبق قيدها برقم :   57295  قيدت فى  2012-03-19 

برقم ايداع   6027 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

881 - شركة رستل للستثمار السياحى Restel For Touristic Investment S A E   شركة سبق قيدها 

برقم :   59058  قيدت فى  20-06-2012 برقم ايداع   13007 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

882 - ميتنج بوينت ايجيبت ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   60355  قيدت فى  05-09-2012 برقم ايداع   

18086 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

883 - صالح محي صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   85671  قيدت فى  26-08-2015 برقم ايداع   

23893 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2025  12:00:00ص

884 - انتجريتيد ميديكال سيرفيس لنشاء و ادارة المستشفيات ) أي . أم . اس(   شركة سبق قيدها برقم :   

88340  قيدت فى  01-12-2015 برقم ايداع   34366 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/11/2025  12:00:00ص

885 - هيلث كير ديفولبمنت اند مانجمنت لنشاء و اداره المستشفيات )اتش دى ام)   شركة سبق قيدها برقم :   

89128  قيدت فى  28-12-2015 برقم ايداع   37385 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/12/2025  12:00:00ص

886 - الصناعيه لللت الزراعيه - محمد امين محمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92207  قيدت 

فى  07-12-1999 برقم ايداع   9195 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2024  12:00:00ص

887 - النمشان الدولية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   95258  قيدت فى  18-07-2016 برقم ايداع   

21941 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  12:00:00ص

888 - انكل تونيز uncle tonyz )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   96004  قيدت فى  2016-08-10 

برقم ايداع   24656 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  

12:00:00ص

889 - فيرادو للصناعات الهندسيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100135  قيدت فى  2016-12-19 

برقم ايداع   40887 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2026  

12:00:00ص
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890 - المصرية السبانية لصناعة السيراميك و البورسلين )سيراميكا مدريد (   شركة سبق قيدها برقم :   

100689  قيدت فى  04-01-2017 برقم ايداع   525 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00ص

891 - اسيك للستثمارات العقارية والمقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102131  قيدت فى  

14-02-2017 برقم ايداع   5695 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص

892 - ايمن حسين عبدا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   105086  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15634 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

893 - رزليوت إيجيبت بي تي واي ليميتد Resolute Egypt PTY LTD   شركة سبق قيدها برقم :   

107117  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   23138 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

   FOUR LINK TRADING AND DISTRIBUTION             894 - فور لينك للتجارة والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم :   107540  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   24978 وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

895 - حازم سعيد عبد الغنى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   107846  قيدت فى  25-07-2017 برقم 

ايداع   26207 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

896 - فريمز للمقاولت والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   108219  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   

27382 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

897 - ثيرمونوميكس للتجارة و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   108275  قيدت فى  

02-08-2017 برقم ايداع   27516 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

898 - كيوفيتيك Qvetech   شركة سبق قيدها برقم :   108529  قيدت فى  10-08-2017 برقم ايداع   

28551 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

899 - ايه اند اف جروب A&F GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   108535  قيدت فى  2017-08-10 

برقم ايداع   28613 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

900 - شركة التوبة للبريمكسات والعلف   شركة سبق قيدها برقم :   108893  قيدت فى  2017-08-21 

برقم ايداع   30157 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

901 - الشركة المصرية السعودية للصناعات الورقية - سيبكو SEPCO   شركة سبق قيدها برقم :   109063  

قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   31034 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/08/2027  12:00:00ص

902 - بي جي اس انيرجي سيرفيسيس BGS ENERGY SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   

109140  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   31366 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

903 - ايلند للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   109211  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   31713 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

904 - الفاضل تكس لصناعة الملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   109476  قيدت فى  

10-09-2017 برقم ايداع   532900 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2027  12:00:00ص

905 - عمر احمد على و عبد المنعم صابر رسلن و شركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   109547  قيدت فى  

12-09-2017 برقم ايداع   33198 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/09/2027  12:00:00ص
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906 - ارينا للنشطة الرياضية SPORTS ARENA   شركة سبق قيدها برقم :   109705  قيدت فى  

28-08-2017 برقم ايداع   31680 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

907 - شركه التمساح للمشروعات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   348359  قيدت فى  2002-09-02 

برقم ايداع   15279 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

908 - الصباغون المتحدون   شركة سبق قيدها برقم :   92  قيدت فى  20-11-2005 برقم ايداع   

1000037 وفى تاريخ  27-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2025  12:00:00

ص

909 - شركه كاتو للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   883  قيدت فى  11-12-1996 برقم ايداع   785 

وفى تاريخ  27-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

910 - 6 اكتوبر للتخزين والتوزيع سوسدى   شركة سبق قيدها برقم :   1054  قيدت فى  03-04-1997 برقم 

ايداع   212 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00

ص

911 - شركه المطورون العرب   شركة سبق قيدها برقم :   1091  قيدت فى  25-07-1998 برقم ايداع   

3240 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2023  12:00:00ص

912 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  06-08-2013 برقم ايداع   

17339 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  12:00:00ص

913 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  06-08-2013 برقم ايداع   

17340 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  12:00:00ص

914 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17376 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

915 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17378 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

916 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17379 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

917 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17380 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

918 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17383 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

919 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17384 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

920 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17385 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

921 - شركة مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  2006-02-09 

برقم ايداع   1684 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2026  

12:00:00ص

922 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  27-02-2011 برقم 

ايداع   3330 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  

12:00:00ص

923 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  27-02-2011 برقم 

ايداع   3332 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  

12:00:00ص

924 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  28-02-2011 برقم ايداع   

3442 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00ص
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925 - فيليب موريس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   20021  قيدت فى  14-08-2006 برقم ايداع   

12420 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص

926 - ترافل لينك للسياحه ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   21267  قيدت فى  21-11-2006 برقم 

ايداع   17838 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  

12:00:00ص

927 - الشركة العربية للستثمار الصناعى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26069  قيدت فى  

29-07-2007 برقم ايداع   14066 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2027  12:00:00ص

928 - احمد عماد الدين عوض ابوالنجا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39615  قيدت فى  2009-06-23 

برقم ايداع   13020 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  

12:00:00ص

929 - شركة ثورة 2011 للصناعاتالكيماوية ناشيونال لنتاج بودرة اليكترو ستاتيكلدهان المعادن محمد بدوى 

بندارى عبد الواحد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44463  قيدت فى  04-09-2002 برقم ايداع   3980 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

930 - شركه المنوفيه لصيانة الليات   شركة سبق قيدها برقم :   46976  قيدت فى  07-07-1997 برقم ايداع   

1909 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2027  12:00:00ص

931 - الحسام لعبوات التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   56035  قيدت فى  15-01-2012 برقم ايداع   

1154 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

932 - البعد الرابع للتجارة الدولية Fourth Dimension for International Trading ش.ذ.م.م   شركة 

سبق قيدها برقم :   58065  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   8929 وفى تاريخ  28-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

933 - شركه مجموعه سواعد مكة للستثمار العقارى و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   58280  قيدت 

فى  09-05-2012 برقم ايداع   9786 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص

934 - التحاد المصري الماراتي للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   59327  قيدت فى  

04-07-2012 برقم ايداع   14084 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/07/2027  12:00:00ص

935 - نادي الشرق الوسط للسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   59442  قيدت فى  11-07-2012 برقم 

ايداع   14686 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  

12:00:00ص

Bollore Africa Logistics Egypt for  936 - بولورى افريكا لوجيستكس ايجيبت للخدمات اللوجيستيه

Logistical Services  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59823  قيدت فى  05-08-2012 برقم ايداع   

1618 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

937 - إسكالية للستيراد والتصدير Escale import and Export   شركة سبق قيدها برقم :   60118  

قيدت فى  23-08-2012 برقم ايداع   17207 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/08/2027  12:00:00ص

938 - ابن حيان معامل اكيو لب ibn hayan company acculab laboratories   شركة سبق قيدها 

برقم :   60743  قيدت فى  25-09-2012 برقم ايداع   19687 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  12:00:00ص

939 - سي . بى . جى للصناعة و التجارة C.P.G   شركة سبق قيدها برقم :   78627  قيدت فى  

15-12-2014 برقم ايداع   30357 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2024  12:00:00ص

940 - اكرم ياسين عبدالهادي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   96513  قيدت فى  24-08-2016 برقم 

ايداع   26485 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  

12:00:00ص
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941 - ميراكون للمقاولت العامة Meracon )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100945  قيدت فى  

11-01-2017 برقم ايداع   1451 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/01/2027  12:00:00ص

942 - الوطنية لتشكيل المعادن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   101643  قيدت فى  23-09-1997 برقم 

ايداع   5456 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  

12:00:00ص

943 - شركة العشمد للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   101692  قيدت فى  01-02-2017 برقم ايداع   

4058 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  12:00:00ص

944 - ب. ك . للستثمار B.K. INVEST  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104481  قيدت فى  

11-04-2017 برقم ايداع   13506 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

945 - امباكت للتعليم IMPACT EDUCATION  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104482  قيدت فى  

11-04-2017 برقم ايداع   13507 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2027  12:00:00ص

946 - برازر فور تريد للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   104886  قيدت فى  2017-04-24 

برقم ايداع   14968 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

947 - ايليرو للستشارات الهندسية والتدريب ELERO   شركة سبق قيدها برقم :   105213  قيدت فى  

04-05-2017 برقم ايداع   16085 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2027  12:00:00ص

948 - العتال جلوبال بيلدينجELATTAL GLOBAL BUILDING   شركة سبق قيدها برقم :   105894  

قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   18465 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/05/2027  12:00:00ص

949 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   106514  قيدت فى  07-06-2017 برقم ايداع   

20767 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

950 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   106515  قيدت فى  07-06-2017 برقم ايداع   

20768 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

951 - بابيون ارت برودكشن          PAPION ART PRODUCTION   شركة سبق قيدها برقم :   

106692  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   21501 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

952 - شركة او زى بى نيا OZB-NEA   شركة سبق قيدها برقم :   107006  قيدت فى  2017-06-21 

برقم ايداع   22598 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

953 - عبد الحميد محمد محمود سيد أحمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   107132  قيدت فى  

03-07-2017 برقم ايداع   23153 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

954 - المتكاملة للحلول الهندسيةintegrated Engineering Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   

107698  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   25636 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

955 - بويدن ميدل ايست لتنميه الموارد البشريه MIDDLE EAST   شركة سبق قيدها برقم :   108503  

قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   28488 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/08/2027  12:00:00ص

956 - افيرا للصناعات الدوائية avera for pharmaceuticals industries   شركة سبق قيدها برقم :   

108888  قيدت فى  20-08-2017 برقم ايداع   30134 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص
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957 - ام ايه اس لتصنيع البلستك والفويل M A S   شركة سبق قيدها برقم :   108969  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   30558 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

958 - ذا اورجينال للتطوير العقارى والتنمية العمرانية والسياحه ) ش . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   

109787  قيدت فى  19-09-2017 برقم ايداع   34326 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

959 - إيى زد فارما Ez pharma   شركة سبق قيدها برقم :   109844  قيدت فى  19-09-2017 برقم 

ايداع   34492 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  

12:00:00ص

960 - سراج الدين سيد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109911  قيدت فى  24-09-2017 برقم 

ايداع   34818 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

961 - اديمكس للتجاره والستيراد ) بيكو BECO (   شركة سبق قيدها برقم :   306971  قيدت فى  

19-08-1997 برقم ايداع   16200 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2027  12:00:00ص

962 - شركه المستقبل لصناعه النابيب شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   1442  قيدت فى  

24-09-1997 برقم ايداع   1066 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2027  12:00:00ص

963 - شركه اينشانت رويال تورز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   8573  قيدت فى  21-05-2002 برقم 

ايداع   2300 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

964 - شركه مارينا للفنادق والمنشاءات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   8693  قيدت فى  1997-12-10 

برقم ايداع   2253 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2017  

12:00:00ص

965 - الشركة المصرية للتسويق والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   8893  قيدت فى  18-08-2002 برقم 

ايداع   3888 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  

12:00:00ص

966 - المصرية للتسويق والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8893  قيدت فى  11-09-2007 برقم 

ايداع   18957 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  

12:00:00ص

967 - شركة الرمادى للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   8917  قيدت فى  

21-08-2002 برقم ايداع   3988 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

968 - شركة جولدن تشين ريزورتس السياحية ش م م golden chain resorts   شركة سبق قيدها برقم :   

21702  قيدت فى  17-12-2006 برقم ايداع   20148 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/12/2026  12:00:00ص

969 - شركة صيدليات مصر   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  27-07-2017 برقم ايداع   

26596 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  12:00:00ص

970 - شركة صيدليات مصر   شركة سبق قيدها برقم :   22166  قيدت فى  27-07-2017 برقم ايداع   

26597 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  12:00:00ص

971 - رد صن للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25326  قيدت فى  20-06-2007 برقم ايداع   

12059 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

972 - رد صن للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   25326  قيدت فى  08-05-2013 برقم ايداع   

1000026 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  12:00:00

ص

Page 1578 of 1587 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

973 - رد صن للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   25326  قيدت فى  06-12-2016 برقم ايداع   

1000027 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2026  12:00:00

ص

974 - شركة اوول سيزونز تورز ALL SESONS TOURS   شركة سبق قيدها برقم :   25451  قيدت 

فى  27-06-2007 برقم ايداع   12594 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2027  12:00:00ص

975 - شركة الفم لبناء وتجميل السنان PRESIdENTAL ESTHETICS   شركة سبق قيدها برقم :   

26970  قيدت فى  02-09-2007 برقم ايداع   18144 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

976 - كومباك كومبيوترز ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   27362  قيدت فى  20-09-2007 برقم ايداع   

19624 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

977 - شركه ملك النيل للسياحه النيليه   شركة سبق قيدها برقم :   29954  قيدت فى  16-02-1997 برقم 

ايداع   687 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  12:00:00

ص

978 - شركه ميدي لب انترناشيونال للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   30618  قيدت فى  

14-05-1997 برقم ايداع   2285 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

979 - ميدي لب انترناشيونال للخدمات الطبيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   30618  قيدت فى  

23-05-2006 برقم ايداع   7099 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2026  12:00:00ص

980 - تريد فور ايجيبت للمقاولت العامه والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   51878  قيدت فى  

19-05-2011 برقم ايداع   8337 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/05/2026  12:00:00ص

981 - رد صن للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   52602  قيدت فى  27-06-2011 برقم ايداع   11372 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  12:00:00ص

982 - المتحدة للمناجم و الصناعات التعدينية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53588  قيدت فى  

24-08-2011 برقم ايداع   15730 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2026  12:00:00ص

983 - المتحدة للمناجم و الصناعات التعدينية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53588  قيدت فى  

09-05-2013 برقم ايداع   1000027 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2023  12:00:00ص

984 - خالد مصطفى كامل زكي الدربي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   54788  قيدت فى  

30-10-2011 برقم ايداع   20790 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2026  12:00:00ص

985 - العالمية التجارية ITC ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   55144  قيدت فى  27-11-2011 برقم 

ايداع   22449 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  

12:00:00ص

986 - كورتادو لدارة وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   55874  قيدت فى  05-01-2012 برقم 

ايداع   489 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00

ص

987 - مارينو كابيتال للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   57252  قيدت فى  

18-03-2012 برقم ايداع   5861 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/03/2027  12:00:00ص
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988 - الحرم للرعاية الطبية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59921  قيدت فى  08-08-2012 برقم 

ايداع   16490 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  

12:00:00ص

989 - جلوبل انترناشيونال للمقاولت والستثمارات العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   59943  قيدت فى  

31-05-2017 برقم ايداع   1000071 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2027  12:00:00ص

990 - مينا لستشارات التطوير العقاري )ش.م.م( .   شركة سبق قيدها برقم :   60155  قيدت فى  

26-08-2012 برقم ايداع   17290 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2027  12:00:00ص

991 - رد صن للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   66062  قيدت فى  08-05-2013 برقم ايداع   10235 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  12:00:00ص

992 - شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   74808  قيدت فى  10-05-2016 برقم 

ايداع   14881 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2026  

12:00:00ص

993 - شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   74808  قيدت فى  10-05-2016 برقم 

ايداع   14882 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2026  

12:00:00ص

994 - الشركه المصرية المتقدمه للتنمية الزراعية و استصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   77214  

قيدت فى  20-10-2014 برقم ايداع   24899 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/10/2024  12:00:00ص

995 - احمد محمد عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78318  قيدت فى  03-12-2014 برقم 

ايداع   1000025 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2024  

12:00:00ص

996 - شركة شلبى جروسيز مالمو )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81183  قيدت فى  2015-03-19 

برقم ايداع   7907 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2025  

12:00:00ص

997 - براند كونسبت للعلن BRAND CONCEPT MEDIA CO   شركة سبق قيدها برقم :   84365  

قيدت فى  28-06-2015 برقم ايداع   18627 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2025  12:00:00ص

998 - ايجيبت للمعارض والخدمات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   89160  قيدت فى  2015-12-28 

برقم ايداع   37501 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2025  

12:00:00ص

999 - فهد بن يحيى بن على مجرشى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   94587  قيدت فى  2016-06-19 

برقم ايداع   19409 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  

12:00:00ص

1000 - ماسترمايندز لدارة المطاعم Master Minds )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98102  قيدت 

فى  24-10-2016 برقم ايداع   32499 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2026  12:00:00ص

1001 - ماستر كى للستثمار العقارى Master Key For Real Estate   شركة سبق قيدها برقم :   

98424  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   33619 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1002 - خالد عتمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   103289  قيدت فى  13-03-2017 برقم ايداع   

9403 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

1003 - هاكسر Haxr   شركة سبق قيدها برقم :   105616  قيدت فى  15-05-2017 برقم ايداع   17466 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

Page 1580 of 1587 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

1004 - البعد السابع للبرمجياتseventh dimension software   شركة سبق قيدها برقم :   106685  

قيدت فى  13-06-2017 برقم ايداع   21488 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/06/2027  12:00:00ص

1005 - إمبي للمقاولت والتجارة)EMPE )contracting & trading   شركة سبق قيدها برقم :   

107114  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   23102 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

Back bone advertising& event 1006 - شركــــة باك بون للدعاية وتنظيم المؤتمرات

management   شركة سبق قيدها برقم :   107322  قيدت فى  10-07-2017 برقم ايداع   24032 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

1007 - المدكور للنشاءاتAlmadkour Construction   شركة سبق قيدها برقم :   107748  قيدت فى  

20-07-2017 برقم ايداع   25849 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2027  12:00:00ص

1008 - فريدة احمد على هراس   شركة سبق قيدها برقم :   108404  قيدت فى  07-08-2017 برقم ايداع   

28063 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

1009 - الظاهرة الزراعية - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   108773  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

29577 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

1010 - الظاهرة الزراعية - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   108773  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

1000072 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00

ص

1011 - سونج اوف ايجيبت للفنادق العائمه   شركة سبق قيدها برقم :   116072  قيدت فى  1997-09-27 

برقم ايداع   11696 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  

12:00:00ص

1012 - البنك العربي ش . م . محدوده اردنيه   شركة سبق قيدها برقم :   182618  قيدت فى  2006-11-06 

برقم ايداع   16881 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2026  

12:00:00ص

1013 - شركه هليوبوليس للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   287603  قيدت فى  

18-02-1995 برقم ايداع   2575 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص

1014 - شركه هليوبوليس للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   287603  قيدت فى  

23-02-1995 برقم ايداع   1000016 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2025  12:00:00ص

1015 - شركة راس للستثمار العقارى والسكان   شركة سبق قيدها برقم :   302562  قيدت فى  

04-03-1997 برقم ايداع   3997 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2027  12:00:00ص

1016 - استيك ماتركس انترناشيونال للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   305770  قيدت فى  

01-07-1997 برقم ايداع   12957 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2027  12:00:00ص

1017 - شركه فينيكس للتسويق   شركة سبق قيدها برقم :   9026  قيدت فى  17-09-2002 برقم ايداع   

4483 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  12:00:00ص

1018 - الشركه التجاريه الدوليه I T C   شركة سبق قيدها برقم :   9275  قيدت فى  26-11-2002 برقم 

ايداع   5566 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2012  

12:00:00ص

1019 - الدوليه للصناعات الغذائيه )كوك دوور(   شركة سبق قيدها برقم :   12573  قيدت فى  

09-07-2006 برقم ايداع   10178 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2026  12:00:00ص
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1020 - الدولية للصناعات الغذائية icfi   شركة سبق قيدها برقم :   12573  قيدت فى  21-05-2013 برقم 

ايداع   11457 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2023  

12:00:00ص

1021 - الدولية للصناعات الغذائية icfi   شركة سبق قيدها برقم :   12573  قيدت فى  31-05-2017 برقم 

ايداع   19702 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

1022 - السعد للستثمار السياحي مسعد محمد سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13551  قيدت فى  

10-09-2001 برقم ايداع   1688 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2026  12:00:00ص

1023 - مركز الغردقه للسعافات البحريه )محمد احمد محمد حسنين وشريكيه(   شركة سبق قيدها برقم :   

14917  قيدت فى  25-12-2002 برقم ايداع   2334 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/12/2022  12:00:00ص

1024 - ميكروباور للنظمه ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19120  قيدت فى  07-06-2006 برقم 

ايداع   8080 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2026  

12:00:00ص

1025 - مرسى علم للمشروعات الفندقية والسياحية   شركة سبق قيدها برقم :   25127  قيدت فى  

07-06-2007 برقم ايداع   11150 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

1026 - استثمار العربية للتنمية العقارية والسياحية والزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   25192  قيدت 

فى  12-06-2007 برقم ايداع   11479 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2027  12:00:00ص

1027 - فيل للملبس الجاهزة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26168  قيدت فى  14-01-2013 برقم 

ايداع   988 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2023  12:00:00

ص

1028 - فيل للملبس الجاهزة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   26168  قيدت فى  01-08-2007 برقم 

ايداع   14941 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

1029 - فيل للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   26168  قيدت فى  13-08-2007 برقم ايداع   

16828 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

1030 - فيل للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   26178  قيدت فى  13-08-2007 برقم ايداع   

16830 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

1031 - ابو ظبى للستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26508  قيدت فى  2007-08-14 

برقم ايداع   16977 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

1032 - ابو ظبى للستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26509  قيدت فى  2007-08-14 

برقم ايداع   16978 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

1033 - شركة بيكر هيوز سيرفسز ايجيبت Baker Hughes Services Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   

26609  قيدت فى  19-08-2007 برقم ايداع   17267 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص

1034 - النهضه للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   26910  قيدت فى  2007-08-29 

برقم ايداع   17926 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص
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1035 - هجر بوتا للستثمار والتنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   31174  قيدت فى  1997-07-20 

برقم ايداع   3665 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  

12:00:00ص

1036 - راجا ايجيبت للمعدات الزارعيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   32991  قيدت فى  1997-08-27 

برقم ايداع   1772 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

1037 - النهضه للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37790  قيدت فى  2009-03-23 

برقم ايداع   5890 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2024  

12:00:00ص

1038 - ماجيك سيتى للستثمارات السياحيه والعقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   44479  قيدت فى  

08-03-2010 برقم ايداع   5074 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2025  12:00:00ص

1039 - بيح فايف للستيراد والتوكيلت التجارية BIG 5   شركة سبق قيدها برقم :   50156  قيدت فى  

17-01-2011 برقم ايداع   1216 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2026  12:00:00ص

1040 - وحش للهندسة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   51064  قيدت فى  27-03-2011 برقم ايداع   

5184 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2026  12:00:00ص

1041 - شعبان محمود خليفة محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   53761  قيدت فى  2011-09-06 

برقم ايداع   16406 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  

12:00:00ص

1042 - وايت جولد للصناعة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   55887  قيدت فى  05-01-2012 برقم 

ايداع   529 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00

ص

1043 - احمد الضويحى السيد عقل و محمد الضويحى السيد عقل وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   59082  

قيدت فى  21-06-2012 برقم ايداع   13096 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/06/2027  12:00:00ص

1044 - اسبرنت للتكنولوجيا - اسبرنت تك                 Sprint Technologies - Sprint Tech )ش.ذ.

م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59819  قيدت فى  05-08-2012 برقم ايداع   16165 وفى تاريخ  

30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

1045 - شركة جلوبل انترناشيونال للمقاولت والستثمارات العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   59943  قيدت 

فى  12-08-2012 برقم ايداع   16592 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2027  12:00:00ص

1046 - بينكى سكريت للتجارة و التوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60317  قيدت فى  

03-09-2012 برقم ايداع   17930 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2027  12:00:00ص

1047 - جى ام للنتاج الفنى GM Media Production )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60396  

قيدت فى  06-09-2012 برقم ايداع   18283 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/09/2027  12:00:00ص

1048 - شركة ان ايه جى اى العقارية  N.A.G.I  Development   شركة سبق قيدها برقم :   60489  

قيدت فى  12-09-2012 برقم ايداع   18648 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/09/2027  12:00:00ص

1049 - ميادة محمد المدرك على شلبي و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   73830  قيدت فى  

14-05-2014 برقم ايداع   11542 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2024  12:00:00ص
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1050 - اوسكار للتنميه والستثمار العقاري والسياحي   شركة سبق قيدها برقم :   87612  قيدت فى  

08-11-2015 برقم ايداع   31718 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص

1051 - بى ام سولوشنز انترناشونال P M Solutions International   شركة سبق قيدها برقم :   

90969  قيدت فى  22-02-2016 برقم ايداع   5918 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/02/2026  12:00:00ص

1052 - شركه اتحاد المقاولين العالميه شركة مساهمه لبنانية   شركة سبق قيدها برقم :   92314  قيدت فى  

26-03-1992 برقم ايداع   2179 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

1053 - صنى ايجيبت للستيراد و التصدير Sunny Egypt Import &Export )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   98541  قيدت فى  03-11-2016 برقم ايداع   34158 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

1054 - هانى عبدالمسيح جبرائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   102246  قيدت فى  2017-02-16 

برقم ايداع   6080 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

1055 - مدحت محمود محمد ريدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   108703  قيدت فى  2017-08-15 

برقم ايداع   29243 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

1056 - بلونايل اورجانيك   شركة سبق قيدها برقم :   108736  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   

29418 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

1057 - باناتكس للنظمة التحليلية Panatix Analytical Systems   شركة سبق قيدها برقم :   109187  

قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   31627 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2027  12:00:00ص

1058 - بتر فلى تكس للصناعة BUTTER FLY TEX FOR INDUSTRY   شركة سبق قيدها برقم :   

109320  قيدت فى  05-09-2017 برقم ايداع   32262 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

1059 - اف ام 2 ابس FM 2APPS   شركة سبق قيدها برقم :   109468  قيدت فى  10-09-2017 برقم 

ايداع   32890 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

1060 - الداو الهرم لتشغيل الفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   109503  قيدت فى  11-09-2017 برقم ايداع   

33030 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00ص

1061 - مركز تجميل الستاذة نهى اسماعيل محيى الدين ماضى ابو العزايم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

143754  قيدت فى  28-05-2007 برقم ايداع   10114 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

1062 - مركز تجميل السنان - نهى اسماعيل محيى الدين ماضى ابو العزايم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

143754  قيدت فى  09-10-2001 برقم ايداع   11009 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/10/2026  12:00:00ص

1063 - مركز تجميل السنان - نهي اسماعيل محيي الدين ماضي ابو العزايم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

143754  قيدت فى  09-10-2001 برقم ايداع   11010 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/10/2026  12:00:00ص

1064 - رشيد للملحه والخدمات البحريه ش م م - بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

306970  قيدت فى  18-08-1997 برقم ايداع   16191 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/08/2027  12:00:00ص
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1065 - رشيد للملحه والخدمات البحريه   شركة سبق قيدها برقم :   306970  قيدت فى  2005-04-24 

برقم ايداع   1000039 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2025  

12:00:00ص

1066 - دوترا للكيماويات ) بساتين الدبلوماسيين للتوكيلت التجارية وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   613  

قيدت فى  13-09-1997 برقم ايداع   320 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/09/2027  12:00:00ص

1067 - شركه جرين كودنز للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   1237  قيدت فى  

12-08-1998 برقم ايداع   3649 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2023  12:00:00ص

1068 - جرمين كورز   شركة سبق قيدها برقم :   2109  قيدت فى  13-11-1999 برقم ايداع   6267 وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2024  12:00:00ص

1069 - المصريه لصناعات التكييف والتبريد   شركة سبق قيدها برقم :   2427  قيدت فى  1999-02-11 

برقم ايداع   647 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2024  

12:00:00ص

1070 - المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   8656  قيدت فى  12-06-2002 برقم ايداع   

2702 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

1071 - المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   8656  قيدت فى  12-06-2002 برقم ايداع   

2703 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

1072 - اندامج شركة اوبتيكو لتوريد النظارات ) ف و ف جرجس (   شركة سبق قيدها برقم :   8967  قيدت 

فى  03-09-2002 برقم ايداع   4221 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2017  12:00:00ص

1073 - الشركه الحديثه للبصريات والتجاره والصناعه اوبتمود   شركة سبق قيدها برقم :   8967  قيدت فى  

12-06-2016 برقم ايداع   18630 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2026  12:00:00ص

1074 - المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   10977  قيدت فى  15-09-2003 برقم ايداع   

5593 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2023  12:00:00ص

1075 - ايه بى ال ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   22714  قيدت فى  18-02-2007 برقم ايداع   

2831 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2027  12:00:00ص

1076 - جلوبال ستارز للطباعة والنشر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22979  قيدت فى  2007-03-01 

برقم ايداع   3716 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

1077 - شركة العمار للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   23216  قيدت فى  13-03-2007 برقم 

ايداع   4523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

1078 - استثمار للفنادق والتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   25757  قيدت فى  15-07-2007 برقم 

ايداع   13877 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

1079 - شركة مدارس الوادى للنقليات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26846  قيدت فى  2007-08-27 

برقم ايداع   17700 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

1080 - المجموعة المصرية للغاز ) ايجى جاز (   شركة سبق قيدها برقم :   26932  قيدت فى  

29-08-2007 برقم ايداع   18010 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

1081 - اسمنت سيناء   شركة سبق قيدها برقم :   27076  قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   18465 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص
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1082 - اسمنت سيناء   شركة سبق قيدها برقم :   27076  قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   1000036 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

1083 - ايجبترا للسلع الصناعية الوسيطة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27484  قيدت فى  

27-09-2007 برقم ايداع   20066 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

1084 - السويدى للكابلت مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   35809  قيدت فى  26-11-2008 برقم 

ايداع   25072 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2023  

12:00:00ص

1085 - الدولية للملحية والشحن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   43961  قيدت فى  11-02-2010 برقم 

ايداع   3081 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2025  

12:00:00ص

1086 - مصر العالمية للنشاء والتعمير Misr Universal Development C.o   شركة سبق قيدها برقم :   

43962  قيدت فى  11-02-2010 برقم ايداع   3083 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/02/2025  12:00:00ص

engineering for supplies and  1087 - شركة المجموعة الهندسيه للتوريدات و الستشارات

consultancy group )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60170  قيدت فى  27-08-2012 برقم ايداع   

17372 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

1088 - جو جرين للستثمار الزراعى و التنميه   شركة سبق قيدها برقم :   60301  قيدت فى  2012-09-03 

برقم ايداع   17862 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2027  

12:00:00ص

1089 - المتطورة للفنون الرياضية المختلطة Evolution Fighting Champion Ship )ش.ذ.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   63627  قيدت فى  23-01-2013 برقم ايداع   1884 وفى تاريخ  2022-08-31  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2023  12:00:00ص

1090 - إحياء بيت الفنون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   77119  قيدت فى  15-10-2014 برقم 

ايداع   24517 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2024  

12:00:00ص

1091 - اندماج شركه حاتم طاهر وشركاه وشركه )جرين كورنر( في شركه جرين كورنر للمشروعات السياحيه 

)جرين كورنر(   شركة سبق قيدها برقم :   82109  قيدت فى  21-06-1997 برقم ايداع   3802 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

1092 - شركة الدوار المصرى العالميه للمطاعم و التوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   97696  قيدت فى  

10-10-2016 برقم ايداع   30774 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2026  12:00:00ص

1093 - مكتبه المستقبل THS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103059  قيدت فى  2017-03-07 

برقم ايداع   8528 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

1094 - هنادى محمد سعيد عبد السلم محمد عمر وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   105344  قيدت فى  

08-05-2017 برقم ايداع   16472 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

1095 - وائل يوسف ابراهيم عبد الهادي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106734  قيدت فى  

15-06-2017 برقم ايداع   21655 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص

1096 - الولي للخدمات المعلوماتية FIT   شركة سبق قيدها برقم :   107163  قيدت فى  2017-07-04 

برقم ايداع   23278 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  

12:00:00ص
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1097 - الب جروب لداره و تشغيل المطاعم Alep Group   شركة سبق قيدها برقم :   107536  قيدت فى  

16-07-2017 برقم ايداع   24354 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2027  12:00:00ص

1098 - ازدان لحلول تقنية العمال AZDAN FOR BUSINESS SOLUTIONS   شركة سبق قيدها 

برقم :   108919  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   30581 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

BOUYAGE FOR                       1099 - بوياج للستثمار والتجاره والتوريدات

INVESTMENT,TRADING,AND SUPPLIES   شركة سبق قيدها برقم :   108961  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   30505 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

1100 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   109111  قيدت فى  

27-08-2017 برقم ايداع   31195 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2027  12:00:00ص

1101 - بيوتي ايجيبت تورز   شركة سبق قيدها برقم :   109158  قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   

31408 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

1102 - اطلس فارمز للستثمار الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   109353  قيدت فى  2017-09-06 

برقم ايداع   32391 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص

1103 - المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   109721  قيدت فى  26-09-2005 برقم 

ايداع   13632 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2025  

12:00:00ص

1104 - الشركه المصريه للنظمه المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   109721  قيدت فى  1996-11-09 

برقم ايداع   18779 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2026  

12:00:00ص

1105 - مصر العربيه لنتاج بداري التسمين   شركة سبق قيدها برقم :   149102  قيدت فى  2017-03-08 

برقم ايداع   8777 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  

12:00:00ص

1106 - شركة مصر العربيه لنتاج بداري التسمين ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   149102  قيدت فى  

07-09-2002 برقم ايداع   9859 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

1107 - القمه لتداول الوراق الماليه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   292018  قيدت فى  1995-10-24 

برقم ايداع   15943 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2025  

12:00:00ص

1108 - شركه طيبه للمقاولت والستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   307689  قيدت فى  

15-09-1997 برقم ايداع   18128 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2027  12:00:00ص
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